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  :چکیده پژوهش

  
باشند و زبان ظاهري آنها  می DOSکه اغلب تحت  افزارهاي متعددي وجود دارد، در علم آب و آبشناسی نرم

 .باشند هاي ناپسند می عمدتاً از نظر فهم سنگین و از نظر ظاهري بی روح و داراي جلوهها  این برنامه .انگلیسی است

این موارد و سایر موانع و مشکالت  .افزارها سخت و مشکالت چاپ و فارسی سازي زیادي دارند کار با این نرم

، WINDOWSافزارهاي تحت  ساخت نرم تا از جایی نسبتاً آسان ولی پر کاربرد، ایجاب کرد افزارهاي این علم، نرم

است که به زبان   WINDOWSافزار تحت  یک نرم»آبتاز «افزار نرم .گرددو سهل االستفاده را شروع  گویا فارسی،

هاي موردي  هاي مناسب و راهنمائی پیغام . فارسی است زبان ظاهري برنامه.نوشته شده است DELPHIنویسی  برنامه

 نرم افزار به طور اتوماتیک با سخت افزار کامپیوتر. نماید ت استفاده از برنامه میکمک زیادي در سهول در طول برنامه،

  .و مشکالت چاپ به وجود نخواهد آورد هماهنگ می شود

 سازي ذخیره براي اطالعاتی بانک ایجاد ،هاي آب و هواشناسی آنالیز داده خالصه طور به افزار نرم این تهیه از هدف

هاي هیدرومتري، هواشناسی، باران سنجی و  هاي ایستگاه مختلف داده پارامترهاي به مربوط محاسبات اطالعات،

 باشد شامل می  رافوقکلیه عملیات  ،»آبتاز«. باشد هاي استاندارد وزارت نیرو می هاي زیر زمینی مطابق دستور العمل آب

هاي موجود در آب  مطابق فرمو چه در زمان چاپ و گزارش گیري  هاي آن چه در زمان اجرا و سعی شده است فرم

 و حجم عظیم کار آب و هواشناسیهاي  تعدد ایستگاه .هاي وابسته به وزارت نیرو باشد هاي کشور و سازمان اي منطقه

این . نماید افزاري فراگیر و جامع در این علم را محسوس می و نیازهاي امروز علم در استفاده از کامپیوتر، تهیه نرم

هاي مرتبط و یا در مراکز تحقیقاتی در زمینه آب و در  اي و سازمان هاي آب منطقه  در تمام شرکتتواند افزار می نرم

  .گیرد مراکز دانشگاهی و آموزشی مورد استفاده قرار

 ایجاد بانک ، برازش منحنی بر روي یک سري داده،طور خالصه رسم منحنی دبی اشل بههیدرومتري افزار  نرم

ها   تعیین دبی رودخانه، محاسبات مربوط به پارامترهاي هیدرولیکی، اطالعات هیدرومتريسازي اطالعاتی براي ذخیره

در این  .باشد میرا شامل شزي و دارسی در یک رودخانه   تعیین ضرایب مانینگ،،اي تجربیه با استفاده از فرمول

  .ستگیري دبی رودخانه با استفاده از مولینه استوار ا اندازه اساس کار بر افزار نرم
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  80........................................................................................................................................................................... :چاپ کردن -8-4-5-2-1
  80............................................................................................................................................................ : چاپ محتوي مشاهده -8-4-5-2-2
  80.................................................................................................................................................................................  :خروج -8-4-5-2-3

  80.................................................................................................................................................................................. :نرم افزار بارانسنجی -8-5
  80............................................................................................................................................................................. :فرم اصلی برنامه -8-5-1
  81................................................................................................................................................................... :ها و کادرها برچسب -8-5-1-1
  81............................................................................................................................................................................... :منوي اصلی -8-5-1-2
  82.........................................................................................................................................................................:  پروژه جدید -8-5-1-2-1
  82........................................................................................................................................................:  ذخیره کردن یک پروژه -8-5-1-2-2
  82...............................................................................................................................................................:  ذخیره کردن مجدد -8-5-1-2-3
  82.............................................................................................................................................................:  باز کردن یک پروژه -8-5-1-2-4
  83...................................................................................................................................................................:  مشخصات پروژه -8-5-1-2-5
  83.............................................................................................................................................................: ها   مشخصات ایستگاه-8-5-1-2-6
  83....................................................................................................................................................................:  بازیابی از بانک -8-5-1-2-7
  83..................................................................................................................................................................: سازي متنی   ذخیره-8-5-1-2-8
  84.....................................................................................................................................................................:  ارسال به اکسل -8-5-1-2-9
  84..................................................................................................................................................................:  تنظیمات چاپگر -8-5-1-2-10
  84........................................................................................................................................................................:  چاپ کردن -8-5-1-2-11
  84..........................................................................................................................................................:  مشاهده محتوي چاپ -8-5-1-2-12
  84...............................................................................................................................................................................:  خروج -8-5-1-2-13
  84............................................................................................................................................................................: مک  منوي ک-8-5-1-3
  85................................................................................................................................................................................... :نوار ابزار -8-5-1-4
  85.....................................................................................................................................................................................:ها   دکمه-8-5-1-5
  85........................................................................................................................................................................ :دکمه ماه قبل -8-5-1-5-1
  85......................................................................................................................................................................... :دکمه ماه بعد -8-5-1-5-2
  85..................................................................................................................................................................... :دکمه محاسبات -8-5-1-5-3
  85.......................................................................................................................................................................... :دکمه ساالنه -8-5-1-5-4

  86..................................................................................................................................................................... :اي افزار بارانسنجی ذخیره نرم -8-6
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  88..........................................................................................................................................................:ذخیره کردن یک پروژه -8-6-1-2-2
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  89.....................................................................................................................................................................:  ارسال به اکسل -8-6-1-2-7
  89....................................................................................................................................................................:  تنظیمات چاپگر -8-6-1-2-8
  90..........................................................................................................................................................................:  چاپ کردن -8-6-1-2-9
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  93.................................................................................................................................................................................:  فرم اصلی برنامه -8-7-1

  93....................................................................................................................) : 420-013( فرم -  کادر جدول مشخصات پیزومترها -8-7-1-1
  94..............................................................................................................................................................................:  منوي اصلی -8-7-1-2
  94.......................................................................................................................................................................:  ذخیره در متن -8-7-1-2-1
  95.....................................................................................................................................................................:  ارسال به اکسل -8-7-1-2-2
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  96..................................................................................................................................................................:  بازیابی از پشتیبان -8-7-1-2-4
  97..........................................................................................................................................................................:  چاپ کردن -8-7-1-2-5
  97............................................................................................................................................................:  مشاهده محتوي چاپ -8-7-1-2-6
  97....................................................................................................................................................................:  تنظیمات چاپگر -8-7-1-2-7
  97.................................................................................................................................................................................:  خروج -8-7-1-2-8
  98.........................................................................................................................................................................: ها   منوي بررسی-8-7-1-3
  98..................................................................................................................................................:  زیرمنوي مشخصات این چاه -8-7-1-3-1
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  98.....................................................................................................................................................: برداري   زیرمنوي منابع بهره-8-7-1-3-4
  98...........................................................................................................................................................:  زیرمنوي منابع انتخابی -8-7-1-3-5
  99........................................................................................................................................................: ها   زیرمنوي تخلیه از چاه-8-7-1-3-6
  99.......................................................................................................................................................: ها   زیرمنوي تخلیه از قنات-8-7-1-3-7
  99.....................................................................................................................................................: ها   زیرمنوي تخلیه از چشمه-8-7-1-3-8
  99...........................................................................................................................................................................:  منوي ویرایش -8-7-1-4
  99...............................................................................................................................................: ها   زیرمنوي پاك کردن ردیف-8-7-1-4-1
  99...................................................................................................................................................:  زیرمنوي اصالح قلم فارسی -8-7-1-4-2
  99............................................................................................................................................................................:  منوي کمک -8-7-1-5
  99...................................................................................................................................................................:  زیر منوي کمک -8-7-1-5-1
  99......................................................................................................................................................:  زیر منوي پدید آورندگان -8-7-1-5-2
  99..................................................................................................................................................................................:  نوار ابزار -8-7-1-6
  100.........................................................................................................................................................:  کادرهاي جستجو و فیلتر -8-7-1-7
  100..................................................................................................................................................................................: ها   دکمه-8-7-1-8
  100..................................................................................................................................................: ها  این چاه دکمه مشخصات -8-7-1-8-1
  100...................................................................................................................................................:  دکمه سطح آب زیرزمینی -8-7-1-8-2
  100.................................................................................................................................................:  دکمه کیفیت آب زیرزمینی -8-7-1-8-3
  101........................................................................................................................................................: برداري   دکمه منابع بهره-8-7-1-8-4
  101..............................................................................................................................................................:  دکمه منابع انتخابی -8-7-1-8-5
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  101................................................................................................................................................................................:  نوار ابزار -8-7-2-1
  102..................................................................................................................................................................................: ها   دکمه-8-7-2-2

  102....................................................................................................................................................................:  فرم سطح آب زیرزمینی -8-7-3
  102............................................................................................................................................................................:  منوي اصلی -8-7-3-1
  103.....................................................................................................................................................................:  ذخیره در متن -8-7-3-1-1
  103...................................................................................................................................................................:  ارسال به اکسل -8-7-3-1-2
  103........................................................................................................................................................................:  تهیه پشتیبان -8-7-3-1-3
  103................................................................................................................................................................:  بازیابی از پشتیبان -8-7-3-1-4
  103..........................................................................................................................................................:  بازیابی از بانک دیگر -8-7-3-1-5
  104...............................................................................................................................................................................:  خروج -8-7-3-1-6
  104.........................................................................................................................................................................:  منوي ویرایش -8-7-3-2
  104................................................................................................................: هاي جدول سطح آب   زیر منوي پاك کردن ردیف-8-7-3-2-1
  104.........................................................................................................................................................:  زیر منوي بررسی آمار -8-7-3-2-2
  104.......................................................................................................................................................................:  ایجاد ردیف -8-7-3-2-3
  105.........................................................................................................................................................:  محاسبه اعداد پانزدهم -8-7-3-2-4
  105..........................................................................................................................................................................:  جاگذاري -8-7-3-2-5
  106................................................................................................................................................................................:  نوار ابزار -8-7-3-3
  106............................................................................................................................................................:  جدول سطح آب  شیت-8-7-3-4
  106.................................................................................................................: )420-013( فرم - کادر جدول مشخصات پیزومترها -8-7-3-4-1
  106................................................................................................................................: )420-012( فرم - کادر جدول سطح آب -8-7-3-4-2
  106............................................................................................................................................................................: فیلتر کردن-8-7-3-4-3
  107................................................................................................................................................................:  کادر ایجاد ردیف-8-7-3-4-4
  107....................................................................................................................................................................: کادر جاگذاري-8-7-3-4-5
  107.................................................................................................................................................:  دکمه محاسبه اعداد پانزدهم-8-7-3-4-6
  107..........................................................................................................................................................: »نمودار سطح آب«شیت  -8-7-3-5
  108................................................................................................................................................................ : نمودار سطح آب -8-7-3-5-1
  108.........................................................................................................................................................................:  فیلتر کردن -8-7-3-5-2
  108..............................................................................................................................................................................: ها   دکمه-8-7-3-5-3
  110............................................................................................................................................................................:  نوار ابزار -8-7-3-5-4
  110..........................................................................................................................................................................:  شیت پشتیبان -8-7-3-6
  110....................................................................................................................................................................:  شیت بانک دیگر -8-7-3-7
  112..................................................................................................................................................................:  شیت هیدروگراف -8-7-3-8
  112................................................................................................................................................................: درها و جداول  کا-8-7-3-8-1
  113............................................................................................................................................................:  نمودار هیدروگراف -8-7-3-8-2

  115.......................................................................................................................................................:  فرم بررسی کیفیت آب زیرزمینی -8-7-4
  115...................................................................................................................................................................:  منوي بانک کیفی -8-7-4-1
  115.....................................................................................................................................................................:  ذخیره در متن -8-7-4-1-1
  116....................................................................................................................................................................:  ارسال به کسل -8-7-4-1-2
  116........................................................................................................................................................................:  تهیه پشتیبان -8-7-4-1-3
  116................................................................................................................................................................:  بازیابی از پشتیبان -8-7-4-1-4
  116..........................................................................................................................................................:  بازیابی از بانک مشابه -8-7-4-1-5
  116...........................................................................................................................................................: ها   پاك کردن ردیف-8-7-4-1-6
  116...............................................................................................................................................................................:  خروج -8-7-4-1-7
  117............................................................................................................................................................:  منوي بانک مشخصات -8-7-4-2
  117............................................................................................................................................: ها   زیر منوي پاك کردن ردیف-8-7-4-2-1
  117....................................................................................................................................:  تهیه پشتیبان از بانک مشخصات منابع -8-7-4-2-2
  117...........................................................................................................................: ان به جدول مشخصات منابع  بازیابی از پشتیب-8-7-4-2-3
  117.......................................................................................................................................................................: ها   منوي بررسی-8-7-4-3
  117.......................................................................................................................................................:  زیر منوي دیاگرام شولر -8-7-4-3-1
  117..............................................................................................................................................:  زیر منوي دیاگرام ویلکوکس -8-7-4-3-2
  117................................................................................................................................................................................:  نوار ابزرا -8-7-4-4
  118....................................................................................................................................:  شیت جدول کیفیت منابع آب زیرزمینی -8-7-4-5
  118..............................................................................................................................................................:  دکمه ایجاد ردیف -8-7-4-5-1
  118..................................................................................................................................................................:  دکمه محاسبات -8-7-4-5-2
  119.................................................................................................................................................................:  دکمه جاگذاري -8-7-4-5-3
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  119............................................................................................................) : 420-030( فرم -  کادر جدول مشخصات منابع کیفی -8-7-4-5-4
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  122..............................................................................................................................................................................: ها   دکمه-8-7-4-8-2
  124..................................................................................................................................................:  شیت نمودار پارامترهاي کیفی -8-7-4-9
  124.........................................................................................................................................................................:  فیلتر کردن -8-7-4-9-1
  124..................................................................................................................................................................:  انتخاب محورها -8-7-4-9-2
  125.....................................................................................................................................................................:  برازش منحنی -8-7-4-9-3
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  127.....................................................................................................................................................................:  دیاگرام شولر -8-7-4-9-5
  129...................................................................................................................................................................:  شیت کموگراف - 8-7-4-10
  129..............................................................................................................................................................:  کادرها و جداول -1- 8-7-4-10
  130............................................................................................................................................................:  نمودار کموگراف -2- 8-7-4-10
  130.................................................................................................................................................................:  جدول کموگراف - 8-7-4-11

  132..............................................................................................................................................................................:  فرم منابع انتخابی -8-7-5
  132....................................................................................................................................................................:  منوي بانک کمی -8-7-5-1
  132.....................................................................................................................................................................: ر متن  ذخیره د-8-7-5-1-1
  133...................................................................................................................................................................:  ارسال به اکسل -8-7-5-1-2
  133........................................................................................................................................................................:  تهیه پشتیبان -8-7-5-1-3
  133................................................................................................................................................................:  بازیابی از پشتیبان -8-7-5-1-4
  133..........................................................................................................................................................:  بازیابی از بانک مشابه -8-7-5-1-5
  133...........................................................................................................................................................: ها   پاك کردن ردیف-8-7-5-1-6
  134................................................................................................................................................................................ : خروج-8-7-5-1-7
  134..............................................................................................................................................................: بانک مشخصاتمنوي -8-7-5-2
  134..............................................................................................................................................:ها منوي پاك کردن ردیف زیر -8-7-5-2-1
  134......................................................................................................................................: تهیه پشتیبان از بانک مشخصات منابع-8-7-5-2-2
  134.............................................................................................................................: بازیابی از پشتیبان به جدول مشخصات منابع-8-7-5-2-3
  134..................................................................................................................................................................................: نوار ابزار-8-7-5-3
  135......................................................................................................................................:»جدول کمی منابع آب زیرزمینی« شیت -8-7-5-4
  135................................................................................................................................................................: دکمه ایجاد ردیف-8-7-5-4-1
  135...................................................................................................................................................................:ذاري دکمه جاگ-8-7-5-4-2
  136...............................................................................................................):420- 009( فرم -  یکادر جدول مشخصات منابع کم-8-7-5-4-3
  136...........................................................................................................):420-010( فرم -کادر جدول منابع کمی آب زیرزمینی-8-7-5-4-4
  136...........................................................................................................................................................................: فیلتر کردن-8-7-5-4-5
  137..........................................................................................................................................................................:»پشتیبان« شیت -8-7-5-5
  137....................................................................................................................................................................:»بانک دیگر« شیت -8-7-5-6
  139...........................................................................................................................................................:»منابع بهره برداري« شیت -8-7-5-7
  139..............................................................................................................................................:»برداري جدول منابع بهره« شیت -8-7-5-7-1
  139.............................................................................................................................................................:»تعریف شبکه« شیت -8-7-5-7-2
  141......................................................................................................................................................................:»نمودار« شیت -8-7-5-7-3
  142.............................................................................................................................................................:»محاسبه تخلیه« شیت -8-7-5-7-4
  145..............................................................................................................................................................:»جدول نتایج« شیت -8-7-5-7-4

  145.........................................................................................................................................................................:فرم منابع بهره برداري -8-7-6
  146..................................................................................................................................................................:»ها بانک چاه «منوي -8-7-6-1
  146.......................................................................................................................................................................:در متن ذخیره -8-7-6-1-1
  146.....................................................................................................................................................................: ارسال به اکسل-8-7-6-1-2
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  147................................................................................................................................................................:  بازیابی از پشتیبان -8-7-6-1-4
  147............................................................................................................................................................: بازیابی از بانک مشابه-8-7-6-1-5
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  :پیش گفتار 
باشند و زبان ظاهري آنها   میDOSهاي متعددي وجود دارد، که اغلب تحت افزار در علم آب و آبشناسی نرم

کار با . باشند هاي ناپسند می ها عمدتاً از نظر فهم سنگین و از نظر ظاهري بی روح و داراي جلوه ین برنامها. انگلیسی است
افزارهاي این  این موارد و سایر موانع و مشکالت نرم. این نرم افزارها سخت و مشکالت چاپ و فارسی سازي زیادي دارند

، فارسی، گویا و WINDOWSافزارهاي تحت  برد، ساخت نرمعلم، ایجاب کرد تا از جایی نسبتاً آسان ولی پر کار
  . شروع گردداالستفاده، سهل

  نوشته شده و زبان DELPHI است که به زبان برنامه نویسی  WINDOWSیک نرم افزار تحت» آبتاز«نرم افزار 
ي در سهولت استفاده از هاي موردي در طول برنامه، کمک زیاد هاي مناسب و راهنمائی پیغام. ظاهري برنامه فارسی است

شود و مشکالت چاپ به وجود نخواهد  نرم افزار به طور اتوماتیک با سخت افزار کامپیوتر هماهنگ می. برنامه می نماید
  .آورد

تی براي ذخیره سازي هاي آب و هواشناسی، ایجاد بانک اطالعا هدف از تهیه این نرم افزار به طور خالصه آنالیز داده
هاي  هاي هیدرومتري، هواشناسی، باران سنجی و آب هاي ایستگاه ت مربوط به پارامترهاي مختلف داده، محاسبااطالعات

  .باشد هاي استاندارد وزارت نیرو می زیر زمینی مطابق دستور العمل

هاي آن چه در زمان اجرا و چه در زمان چاپ و  ، کلیه عملیات فوق را شامل می باشد و سعی شده است فرم»آبتاز«
تعدد . هاي وابسته به وزارت نیرو باشد هاي کشور و سازمان اي هاي موجود در آب منطقه گیري مطابق فرم رشگزا

افزاري فراگیر و جامع  هاي آب و هواشناسی و حجم عظیم کار و نیازهاي امروز علم در استفاده از کامپیوتر، تهیه نرم ایستگاه
  .م را محسوس می نمایددر این عل

چون آغاز راه است و من کوچکترین عضو خانواده . ایم اگر چه این گام کوچک و لرزان است اشتهگام اول را برد
با متذکر شدن عیوب این برنامه و . طلبم ه اساتید بزرگوار مساعدت میآب، تجربه و علم کافی، در این زمینه ندارم، از هم

  .پیشنهاد هاي سازنده و مفید شما راه را هموارتر خواهیم کرد

هاي مرتبط و یا در مراکز تحقیقاتی در زمینه آب و  اي و سازمان هاي آب منطقه  نرم افزار می تواند در تمام شرکتاین
امید است به یاري خداوند و همکاري و مساعدت شما اساتید . گیرد در مراکز دانشگاهی و آموزشی مورد استفاده قرار
  .تر برداریم تر و راحت هاي بعدي را سریع  گام…ءاگرامی و بزرگوار، این گام را مستحکم نموده و انشا

  
  با تشکر       

  محمد یار محمدي

  

  

  4913933165 کد پستی - شرکت آب منطقه اي گلستان- ابتداي جاده آق قال- شهر گرگان- شهرستان گرگان-استان گلستان: آدرس

  09113757310: همراه       0171 – 6689990: تلفن تماس



 GLH-84017:  کد پروژه                                                                                                                                     فصل هشتم 

12 

 

  :برنامه نویسی ساختار زبان - 8-1
 کامپایلرهاي پاسکال است که شرکت  دلفی نسل جدید.دلفی در واقع یک کامپایلر پاسکال است

Borland  از زمان ایجاد اولین نسخه پاسکال توسط Andres Hejlsberg  سال پیش به بازار 15در 
  .عرضه کرد

ایی و ظرافت و البته سرعت پاسکال در سالیان سال از استواري و ثبات، زیب برنامه نویسی به زبان
بیش از یک  کامپایلر دلفی ترکیبی از. دلفی هم از این قاعده مستثنی نیست. کامپایل سود برده است باالي

هاي  اگرچه قابلیت. بیتی است 32دهه تجربه طراحی کامپایلر پاسکال و معماري بهبود یافته کامپایلرهاي 
ولی سرعت آن چندان کاهش نیافته و  ی داشته استکامپایلرها با گذشت زمان پیشرفت قابل توجه

استحکام و قدرت کامپایلر دلفی معیاري براي سنجش  به عالوه. همچنان از سرعت باالیی برخوردار است
  .دیگر کامپایلرهاست

مشخصات  پردازیم و هاي آن می اینجا به بررسی تفصیلی روند حرکتی دلفی در هر یک از نسخه در
 .کنیم یمهم آن را بررسی م

   Delphi1 :1995سال 

نویسان مجبور بودند از بین زبان پر قدرت ولی  برنامه DOS از سیستم عامل در زمان استفاده
 پاسکال با. کی را انتخاب کنندی Assembly و زبان کارآمد ولی پیچیده و نامفهوم Basic سرعت کم

 نویسان برنامه. شکاف را پرکردارائه یک زبان ساخت یافته و یک کامپایلر سریع و کم نقص این 
Windows 3.1 یکی زبان قدرتمند و سنگین. گیري مشابهی رو برو شدند  هم با تصمیم ++C  و یکی

حل خوبی براي برنامه  مورد هم راه در این Delphi1 ارائه.  Visual Basicزبان ساده و محدود کننده
 هاي کاربردي، ایجاد طراحی و توسعه برنامه. ودنویسی ب دلفی مجموعه متفاوتی براي برنامه. نویسان بود

DLL داد که یک محیط ویژوال وسیع را تشکیل می ... هاي داده و ها، پایگاه.Delphi1  اولین ابزار 
 هاي بود که محیط طراحی ویژوال، کامپایلر بهینه کد برنامه و دسترسی قوي به پایگاه برنامه نویسی ویندوز

 افزار نرم  که آن را به یکی از بهترین ابزارهاي روش نوین توسعه سریعداده را در یک جا جمع کرد
(Rapid Application Development)که در همان  این مجموعه قدرتمند باعث شد.  تبدیل کرد

 موفقیت بزرگی براي روي بیاورند و این Delphi هاي دیگر به نویسان زبان زمان بسیاري از برنامه
Borlandدلفی را ابزاري یافتند که توسط  همچنین بسیاري از برنامه نویسان پاسکال. مدآ  به حساب می

کردند و هم توانایی کار در ویندوز را  پاسکال استفاده می آن هم از توانایی و تجربه خود در برنامه نویسی
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ها  هدر دانشگا (ObjectPascal) زبانی که در آن زمان با نام پاسکال شیئی همچنین. به دست آوردند
  . حالت کاربردي پیدا نکردر خشک و محدود کننده بود که اصالًک زبان بسیای ایجاد شده بود

پاسکال شیئی  هاي دلفی مثل طراحی ظاهري حساب شده و کاربر پسند آن باعث شد که زبان ویژگی
 هیچ رقیب مهمی براي قبل از حضور دلفی Microsoft در VB تیم طراحی. عمالٌ از رده خارج شود

  .کند ذهن بود در آن زمان زبانی ناکارآ، کم سرعت و VisualBasic. دید خود نمی

Visual Basic 3 ًتوانایی رقابت بادر عمل اصال  Delphi 1 این سال شرکت در. را نداشت 
Borland گرفتار یک سري مشکالت قضائی با شرکت Lotus متخلف شناخته  بود که در نهایت هم

 افزارهاي فضاي نرم بر سر تالش در تغییر دادن Microsoft بهی هم باهمچنین درگیري مشا. شد
Microsoft  همچنین. پیدا کرد Borland مشغول طراحی و فروش طرح Quatro به شرکتNovell  

  .قابل توجهی مواجه نشد بود که با استقبال Paradox و dBase هاي داده و طراحی پایگاه

توانست گوي  Microsft تجاري بود هاي قضایی و لیتمشغول فعا Borland در این زمان که
را در اختیار  Windows برباید و قسمت اعظم بازار ابزارهاي برنامه نویسی تحت Borland سبقت را از

را طراحی کرده صالحیت و  Windows اشاعه دهد که چون کرد تا این طرز فکر را بگیرد و سعی می
 با  Borland در این شرایط. ه نویسی تحت آن را نیز در دست داردبرنام توانایی تهیه بهترین ابزارهاي

 وارد  Microsoftاي در فرمانروایی سعی کرد خدشه Borland C++ نسخه جدید و Delphi عرضه
  .بازار بزرگ این محصوالت داشته باشد کند و سهمی در

   Delphi2 :1996سال 
  بیتی32هاي جدید   سیستمتمام مزایاي نسخه قبلی را تحت Delphi2 ک سال بعدی

(Windows 95,Windows NT)همچنین. د ارائه دا Delphi2  با ارائه خصوصیات اضافه و
 بیتی 32جمله ارائه کامپایلر  از( .هاي خود را افزایش داد توانایی Delphi1 کارکردهاي قویتري نسبت به

و   از اشیاي مختلف، شیوه جدیدبخشید، کتابخانه بزرگ و کاملی افزارها می باالیی به نرم که سرعت
، توانایی وراثت  OLEاز هاي داده مختلف، ادیتور پیشرفته، پشتیبانی تکامل یافته اي براي اتصال به پایگاه

به معیاري براي سنجش و Delphi1 .( Delphi2  بیتی16هاي  هاي ویژوال و سازگاري با پروژه در فرم
 ).تبدیل شد آن زمانمقایسه همه ابزارهاي توسعه نرم افزار در 

رخ  Windows عامل جهش بزرگی در سیستمWindows95   بیتی32در آن زمان با ارائه سیستم 
.  نویسی سیستم جدید تبدیل کند برنامه را به بهترین ابزار Delphi بسیار مشتاق بود که Borland داد و

 32در سیستم عامل  Delphi  قدرتافکار عمومی و تاکید بر نکته این که در آن زمان به منظور تاثیر در
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به بازار عرضه شود ولی در آخرین مراحل به خاطر  Delphi32 با نام جدید بیتی قرار بود که نرم افزار
  Delphi2 است نام Delphi1 دهند این زبان زبانی رشد یافته و تکامل یافته نسخه قبلی یعنی اینکه نشان

 . را براي آن انتخاب کردند

Microsoft  الش کرد که بات Visual Basic 4 با Delphi  مقابله کند ولی از ابتدا کیفیت پایین آن و
 بیتی و بروز اشکاالت ساختاري در طراحی آن موجب 32 بیتی به سیستم 16 هاي ضعف آن در انتقال برنامه

 Visual Basic نویسان به در این زمان هنوز تعداد زیادي از برنامه. شد Visual Basic 4 شکست زودهنگام
طراحی   براي Power Builder ها و ابزارهاي قدرتمندي همچون هنچنین روش Borland . وفادار بودند

بود که بتواند نرم  هنوز آن قدر قدرتمند نشده Delphi ارائه داد ولی Client/Server هاي افزار نرم
 . اند را براندازد افزارهایی که جایی در بین توسعه گران پیدا کرده

   Delphi3 : 1997سال 
فکر گسترش و ایجاد یک زبان قدرتمند  در Delphi تیم توسعه Delphi1 از زمان تهیه و توسعه

ها و  را صرف اعمال مربوط به انتقال توانایی این تیم تمام نیروي خود Delphi2 براي.  جهانی بود
در .  و پایگاه داده کرد Client/Server اضافه کردن خصوصیات  بیتی و همچنین32ها به سیستم  کارکرد

توسعه فرصت الزم براي گسترش مجموعه ابزار موجود را یافت و در این راستا  تیم Delphi3 زمان تهیه
 هایی براي مشکالت عمده و قدیمی به عالوه راه حل.  بهبود یافت Delphi کمیت ابزارهاي کیفیت و

 COMمثل(نا مفهوم  هاي پیچیده و فاده از برخی فناوريبه ویژه است.  برنامه نویسان تحت ویندوز ارائه شد

روش نمایش کد ). چند کاربره هاي داده و کنترل پایگاه Web و توسعه نرم افزارهاي تحت ActiveX و
تر  نویسی را راحت عملیات کد (Code Completion) برنامه همچنین توانایی کامل کردن خودکار کد

بود و بر  Delphi1  نویسی مانند اساس و متدولوژي برنامه ر مواردضمن این که همچنان در بیشت. کرد
  .شد تاکید می Pascal پایبندي به قوانین اصولی

. نویسی بسیار تنگاتنگ شده بود برنامه هاي هاي تولیدکننده ابزار در این زمان رقابت شرکت
 Microsoftبا ارائه  Visual Basic 5 جمله پشتیبانی قوي هاي خوبی دست یافت از  به پیشرفت

ضمن  .VB تغییرات کلیدي و اساسی در کامپایلر و ایجاد برخی خصوصیات و ActiveX و  COMاز
موفق آن ابزارهاي دیگري  و با استفاده از ساختار Delphi با پشتوانه قوي Borland این در همین سال

  .به بازار عرضه کرد BC++ Builder و Forte همچون

 Andres.کلیدي خود را از دست داد چند تن از اعضاي Delphi3 ن طراحیدر زما Delphi تیم

Hejlsbergمعمار اصلی  Delphi اي در اقدام غیر منتظره Borland  را ترك کرد و تصمیم گرفت به
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که  Hejlsberg متوقف نشد و معاون Delphi حرکت تیم اما. بپیوندد Microsoft رقیب دیرینه یعنی
همچنین مسئول .  توانست رهبري این تیم را به خوبی در دست بگیرد با او را داشتها تجربه همکاري  سال

این تغییرات بیشتر به خاطر . ملحق شد Microsoft هم در اقدام مشابهی به گروه (Paul Gross) فنی تیم
 .  اي شخصی بین افراد تیم بود و نه به خاطر مسائل حرفه اختالفات

  Delphi4 : 1998سال 

Delphi4 ها مرورگر روال.   بیشتر بر روي راحتتر کردن کار با دلفی متمرکز شد (Module Explorer) 
ها این  کامل کردن خودکار کالس کنترل کد و.  تر کرد ها را راحت Unit بهبود یافت و مرور و ویرایش

جویی   صرفهاصلی برنامه بگذارد و در وقت فرصت را به کاربر داد که فکر و زمان خود را روي ساختار
نیز پیشرفت قابل  (Debugger)  بهبود یافت و اشکال زدا طراحی رابط کاربر هم کامالٌ عوض شد و.  کند

هاي چند منظوره خارجی  نویسان را در استفاده از تکنولوژي برنامه هاي  قابلیت Delphi4توجهی داشت
  .افزایش داد Corba و MIDAS ،DCOM ، MISمثل

دیگران مستحکم کرده بود و کم کم به سمت  ایگاه خود را در رقابت باج Delphi در این سال
در واقع در این زمان بود که حاصل کار .  رفت می یابی به سودآوري مالی مورد نظر خود پیش دست

شهرت و محبوبیت خاصی پیدا کرد  Delphi ها آزمایش از سال بعد. شد سنگین چند ساله تیم نمایان می
به کار سوال  Borland در این زمان.  توانایی جدا شدن از آن را نداشتند Delphi یساننو و دیگر برنامه

 را Inprise ها نام زد و به منظور تبلیغ بیشتر و برتري در جنگ روانی با دیگر شرکت برانگیزي دست
 .هاي تجاري خود برگزید براي فعالیت

.  ه جدیدي براي سودآوري ایجاد کندگسترش داد تا را را Corba هاي مربوط به فن آوري ابزار
هاي آن کار  نیاز به رابط کاربر قدرتمندي داشت که در کنار توانایی Corba براي موفقیت در این زمینه

 نویسی تحت و برنامه COM هاي قبل در مورد  همان کاري که در سالدقیقاً.  راحت باشد کردن با آن نیز
Web گسترش و توسعه با این وجود بنا به دالیل مختلفی این.   افته بود انجام شده بود و به موفقیت دست ی 

Corba برخالف تبلیغات و  هیچ وقت تکامل و موفقیتی که مورد نظر بود را به دست نیاورد و
 در روند رو به جلوي تنها توانست نقش کوچکی Corba آوري هاي انجام شده فن گذاري سرمایه

Delphi ایفا کند .  

  Delphi5 : 1999سال 

Delphi5 مسیري را کهاوالً. هاي قبلی را ادامه داده است ها پیشرفت برخی زمینه  در  Delphi4 با  
 به قبالً باعث شد کارهایی که.  Delphi4هاي زیادي شروع کرده بود ادامه داد اضافه کردن ویژگی
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اي به  کننده دواربه شکل امی  Delphi.تر انجام شود صرف وقت زیادي احتیاج داشت بسیار سریع
بنویسد توجه کند و نه به قواعد  خواهد اي که می دهد که بیشتر به برنامه نویس این امکان را می برنامه
هاي سودمند شامل رابط کاربر بهبودیافته و   این ویژگی .کننده هاي تکراري و خسته نویسی و نوشتن کد برنامه

  .شود هاي ترجمه می نات برنامه نویسی تیمی و ابزار، امکا توانمند  (Debugger)زدایی سیستم اشکال

کرده   راحتاًهاي تحت وب را واقع گیرد که توسعه برنامه خصوصیات جدیدي را در بر می Delphi5 ثانیا
 اشیایی ،(Active Server Page)  براي ساختن صفحات ASP ها شامل طراح اشیاي مربوط به این ویژگی.  است

که آن را به  MIDAS جدید و خصوصیات XML براي پشتیبانی از Internet Express موسوم به
، هزینه و صبر   در نهایت با صرف وقت .تبدیل کرد Web هاي داده تحت یک ابزار همه کاره در پایگاه

ها به طول انجامید و قبل از عرضه  فعالیت مدت این.  قدرتمند را عرضه کند Delphi5 زیاد توانست
هاي مختلف آن تغییر کرد و بهبود  هاي داخلی قسمت آزمایش ها و  بارها در بازبینی Delphi5 ، عمومی

 . یافت

Delphi5 در این .   به بازار عرضه شد و به نفوذ و تسلط بر بازار ادامه داد1999دوم سال   در نیمه
شد هم  تبدیل می Microsoft که کم کم به عضوي تحقیر آمیز براي Visual Basic زمان
 جایی نام در اقدام درست و به.  هایی توانست در رقابت دوام بیاورد و از صحنه خارج نشود رفتباپیش

Inprise دوباره به  Borland قدیمی این اقدام از سوي طرفداران و مشتریان.  بازگشت Borland  با 
 . استقبال خوبی مواجه شد

   : Delphi6 2001سال 
هاي مختلف شکل گرفته بود و به یک تکامل  در زمینه Delphi ساختار Delphi6 تهیه در هنگام

تنها  ها این مسئله باعث شد که تیم طراحی بتواند وقت خود را بر روي طرحی که مدت.  رسیده بود نسبی
 گام نهادن به . کند رفت عملی در حد یک نظریه بود بگذارد و آن را بسیار زودتر از آن که انتظار می

  Delphi این مدت صرف رهانیدن در Delphi گران بیشتر نیروي توسعه . Windows هاي فراتر از محیط
 راه بود و ثانیاً Microsoft  آشکار با سلطه اي شد که این خود در درجه اول مبارزه Windows از بند
م در ابتدا این عمل ریسک بزرگی بود و بی.  نویسی باز کرد برنامه هاي دیگر نویسان را به سوي فضا برنامه

هم به خطر بیفتد ولی در نهایت به نقطه رشد و قوتی  Windows در Delphi رفت که جایگاه آن می
 تکنولوژي.  تبدیل کرد Multi Platform  نویسی را به یکی از بهترین ابزار برنامه Delphi بدل شد که

CLX هاي مختلف روال Delphi را با)  Kylixعضو جدید خانواده  Borland که در فضايLinux  
از قید  حتی Delphi باعث شد که Java به اشتراك گذاشت و استفاده از سیستم بایت) کند کار می

  .سخت افزار هم رها شود
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 هاي نویسان شود و نگرانی در دنیاي برنامه Delphi ها باعث ثبات رسد که این فعالیت به نظر می
Borland ادا با ضعیف شدنترسیدند که مب می نویسان که همیشه  و برنامه Windows  جایگاه خود را از

  .تبدیل شده است Microsoft و آرامش براي آنان و نگرانی براي طرفداران دست بدهند حال به افتخار

نویسی است گذشته از کارکرد  برنامه هاي نویسی یکی از بهترین محیط محیط دلفی براي برنامه
هم قدرت بسیار زیادي دارد  آن IDE محیط آن یعنی ، تداخلی و کمپایلر آن که بسیار قوي و سریع اس

  . باشد که باعث شده یکی از بهترین ادیتورها
  

  : هدف و نحوه نصب برنامه- 8-2
  : هدف-1- 8-2

، ایجاد بانک اطالعاتی  هاي آب و هواشناسی هدف از تهیه این نرم افزار به طور خالصه آنالیز داده
،  هاي هیدرومتري هاي ایستگاه هاي مختلف داده  مربوط به پارامتر، محاسبات براي ذخیره سازي اطالعات

  .باشد هاي استاندارد وزارت نیرو می هاي زیر زمینی مطابق دستور العمل هواشناسی، باران سنجی و آب

، بانک  ، برازش منحنی بر روي یک سري داده ، رسم منحنی دبی اشل در نرم افزار هیدرومتري
ها با  ، تعیین دبی رودخانه ، محاسبات مربوط به پارامترهاي هیدرولیکی یدرو متريسازي اطالعات ه ذخیره

. ، تعبیه شده است ، شزي و دارسی در یک رودخانه ، تعیین ضرایب مانینگ هاي تجربی استفاده از فرمول
  . گیري دبی رودخانه با استفاده از مولینه استوار است در این نرم افزار اساس کار بر اندازه

هاي کلیماتولوژي بوده که با هدف بررسی  ایستگاه تبخیرسنجی در حقیقت نوع خاصی از ایستگاه
، آنالیز و محاسبه  ، ذخیره سازي در نرم افزار تبخیرسنجی کلیه عملیات ثبت.  شود منابع آب تأسیس می

، بادسنج  معمولیتشت تبخیر ، باران سنج :   مانند-  هاي تجهیزات نصب شده در ایستگاه تبخیرسنجی داده
  .  گنجانده شده است-هاي تر و خشک  ، دماسنج هاي بیشینه و کمینه ، دماسنج مکانیکی

ها فقط  در این ایستگاه.  شود ایستگاه باران سنجی معمولی با هدف سنج میزان بارندگی تأسیس می
میزان بارندگی شود و  یک دستگاه باران سنج معمولی با هدف تعیین میزان بارندگی روزانه نصب می

در .  شود گیري می  اندازه30/18 و 30/6هاي  هاي محلی، دو نوبت در روز در ساعت توسط دیده بان
  . گردد ، آنالیز و محاسبه میزان بارش انجام می ، ذخیره سازي افزار بارانسنجی کلیه عملیات ثبت نرم

هایی که امکان دسترسی  محلاي با هدف تعیین میزان بارندگی در ارتفاعات و  باران سنج ذخیره
ها منحصراً میزان نزوالت جوي به صورت تجمعی  شوند و در آن روزانه به آن نیست، نصب می



 GLH-84017:  کد پروژه                                                                                                                                     فصل هشتم 

18 

شود و برحسب اهمیت و تسهیالت موجود یک یا دو بار در سال در محل پر و خالی شده  گیري می اندازه
  . شود و بدین ترتیب میزان بارندگی تعیین می

،  برداري هاي بهره ، چاه هاي پیزومتریک اي، چاه ي زیر زمینی موضوع چاه مشاهدهها در نرم افزار آب
، هیدروگراف و  سازي و آنالیز و محاسبه سطح آب و کیفیت منابع آب زیرزمینی ثبت و ذخیره

  . در نظر گرفته شده است... هاي و  بندي چاه کموگراف، گروه

شود و فقط اطالعات پایه و   طور اتوماتیک انجام می، کلیه محاسبات به هاي نرم افزار در تمام بخش
برنامه قابلیت ذخیره سازي و بازیابی اطالعات را .  شود ها خواسته می گیري ها و اندازه اولیه حاصل از قرائت

.  گیري از کلیه صفحات و نمودارها را داراست همچنین این نرم افزار قابلیت چاپ و گزارش.  داراست
هاي موجود در آب  گیري مطابق فرم ر زمان اجرا و چه در زمان چاپ و گزارشهاي آن چه د فرم

  . هاي وابسته به وزارت نیرو باشد هاي کشور و سازمان اي منطقه
  :  طرز نصب برنامه-2- 8-2

 با پسوند paradox 7 که در محیط - هاي بانک اطالعاتی  اي از فایل شامل مجموعه» آبتاز«نرم افزار 
.db * است و در پوشه تهیه شده ettehad و یک فایل -  قرار دارند water.exeدر روي .  باشد  میCD 

 کلیک setup.exe، باید روي فایل   وجود دارد که براي نصب برنامهsetupاي به نام  این برنامه پوشه
اتی هاي اطالع مسیر بانک.   است و فقط در این محیط قابل اجرا استwindowsاین برنامه تحت . کنید

  :  برنامه به صورت زیر باشد
c:\program files\ ettehad 

هاي برنامه را حذف نکنید و به مسیرهاي دیگر انتقال ندهید زیرا برنامه  ، فایل بعد از نصب برنامه
ها در مسیرهاي دیگر  در صورتی که این فایل.  هاي مورد نیاز را پیدا نخواهد کرد و اجرا نخواهد شد فایل

هاي بانک اطالعاتی را نیافته و پیغام  ، فایل ، برنامه هاي دیگر انتقال داده شوند  یا احیاناً به مسیرکپی شوند و
  . خطا خواهد داد

 ایجاد نمائید و در محلی مناسب روي هارد کامپیوتر یا روي Backupیک  ettehadهمیشه از پوشه 
CD، هاي اطالعاتی را دوباره در   بتوانید بانک نگهداري نمائید تا در صورت خرابی برنامه به علل مختلف

حال فرم شناسنامه .   را اجرا نمائیدwater.exeپس از نصب برنامه، فایل .  آن مسیر کپی و بارگذاري نمائید
  .د شو آورده شده است، نمایان می) 2-8(و ) 1- 8(نرم افزار و فرم اصلی نرم افزار که تصویر آن در اشکال 
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 سنامه برنامه فرم شنا- )1- 8(شکل 

  

  

  
   فرم اصلی برنامه- )2- 8(شکل 
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  : )آب سنجی( نرم افزار هیدرومتري - 8-3
باید دانست که رواج .  باشد ها می ، میزان جریان رودخانه ترین انواع اطالعات آبشناسی یکی از مفید

 دبی عبوري مساوي است با حاصل ضرب سطح مقطع جریان در سرعت« مفهوم ساده و امروزي که 
  . بسیار طول کشیده است »  Q=A*V جریان

، رئیس   HERO of ALEXANDRIA میالدي توسط شخصی به نام650این طریقه در سال 
 که در برخی از -اما پیشنهاد این شخص .  اعالم گردید)  بندر اسکندریه شمال مصر(مدرسه الکساندریا 

ان مورد توجه واقع نگردید و تا قبل از سال شود، چند عنوان اولین مهندس یاد می مدارك و کتب از او به
  . شود  میالدي اطالعات محدودي درباره اقدامات علمی در این مورد مشاهده می1628

ترین خدمات  گیري دبی قنات وجود داشت و از ارزنده هایی براي اندازه در ایران باستان نیز روش
در » طومار شیخ بهائی «خانه زاینده رود ، طرح پخش آب رود گیري آب ایران باستان به دانش اندازه

  . باشد اصفهان می

براي طراحی .  باشد  ، پایه مطالعات سایر علوم مرتبط با آب می گیري آب ، اندازه در دنیاي امروز
، تعیین دبی پایه  ها ، تعیین رژیم رودخانه ، مقابله با خطرات احتمالی سیل ، ذخیره آب هاي آبی سازه

گیري  ، نیاز به اندازه.  ..آورد میزان آب در دسترس براي مصارف کشاورزي و شرب و، بر ها رودخانه
  . باشد ها می مقدار آب رودخانه

، استفاده از مولینه است که اساس  ها در ایران گیري سرعت و دبی آب رودخانه ترین راه اندازه مرسوم
هاي  ، شناور ، شناورهاي سطحی مواد شیمیائیگیري سرعت به وسیله  ، ولی اندازه برنامه قرار داده شده است

همچنین براي .  نیز در برنامه آورده شده است... ، روش وزنی و گیري دبی به روش حجمی عمقی و اندازه
،  ، دارسی  مانینگ-هاي تجربی ، با استفاده از فرمول شود گیري نمی هایی که دبی در آنها اندازه رودخانه

  . گیرد  برآورد دبی انجام می-شزي

هاي هیدرومتري انجام  ، همه ساله براي ایستگاه  اشل مناسب و دقیق-از آنجا که رسم منحنی دبی 
توان براي هر  یعنی در آغاز هر سال آبی می.  کنند هاي این برنامه نیز همین روند را طی می ، پروژه شود می

، پروژه را نیز  اي عملیات هیدرومتري رحله، با انجام م اي را آغاز کرد و تا پایان سال آبی ایستگاه پروژه
  . کامل کرد

، منحنی  گیري ، برگه خالصه اندازه گیري آب این برنامه کلیه فرم هاي هیدرومتري اعم از برگه اندازه
هاي  ، برگه ، نمودار تصحیح اشل ، جدول تصحیح اشل ، جدول ریتینگ ، نمودار سطح مقطع  اشل-دبی
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شود و  کلیه محاسبات به طور اتوماتیک انجام می.   را داراست…، برگه ساالنه و  هاي سیالب ، برگه ماهانه
سازي  برنامه قابلیت ذخیره.  شود ها خواسته می گیري ها و اندازه فقط اطالعات پایه و اولیه حاصل از قرائت

یه صفحات و گیري از کل  رم افزار قابلیت چاپ و گزارشنهمچنین این .  و بازیابی اطالعات را داراست
  . نمودارهارا داراست

.   اي و لگاریتمی را داراست  اشل را به روش چند جمله-این نرم افزار قابلیت برازش منحنی دبی
اي با  در روش چند جمله.  ، از یک تا چهار نمودار برازش داد ها توان بر یک سري از داده همچنین می

ها برازش داده خواهد شد ولی  ه طور اتو ماتیک بر داده، ب ، یک نمودار از آن درجه انتخاب درجه منحنی
در هر دو روش .  شود ها یک خط یا یک منحنی برازش داده می ، بر لگاریتم داده در روش لگاریتمی

 اشل -قابلیت تصحیح نمودار به صورت عددي در جدول و قابلیت برگشت و برازش مجدد نمودار دبی 
هاي الزمه  مناسب و الزم در هر مورد به طور جداگانه رسـم و پارا مترهاي  گراف.  بینی گردیده است پیش

، از اطالعات الزمه در صفحات دیگر  در هنگام اجراي برنامه صفحات مختلف برنامه.  شوند محاسبه می
  . نماید استفاده می

  : فرم اصلی برنامه-1- 8-3

شکل .  باشد اي می ک منوي زمینه، یک کادر فرمان و ی tool bar، یک  این صفحه داراي یک منو
  . دهد این فرم را نشان می) 8-3(

  
   فرم اصلی نرم افزار هیدرومتري-) 3- 8(شکل 

 نوار ابزار

 کادر فرمان

 نوار منو
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  :کادر فرمان- 1-1- 8-3

،  کاربر الزم نیست که کادر فرمان را تغییر دهد.  شود در کادر فرمان، مسیر پروژه فعال نمایش داده می
  . دهد مگر آنکه بداند چه انجام می

  :  اصلیمنوي - 1-2- 8-3

هاي این منو  اینک به شرح گزین.  دینمای هاي متفاوتی را مشاهده می ، گزینه با باز کردن منوي اصلی
  . پردازیم می

  :  پروژه جدید- 1- 1-2- 8-3

با کلیک کردن .  ، روي این گزینه کلیک کنید خواهید یک پروژه جدید را آغاز کنید هنگامی که می
.  آورده شده است) 4-8(شود که تصویر آن در شکل  نمایان می»  مشخصات پروژه  «روي این گزینه برگه

، کد ایستگاه و سال آبی در کادرهاي  ، نام ایستگاه ، نام رودخانه ، نام حوزه آبریز اطالعاتی نظیر نام سازمان
ی مورد نظر کبیسه اگر سال آب.  سال آبی به صورت کامل و با چهار رقم وارد گردد.  شود این فرم وارد می

) 4- 8(شکل .  شود با زدن دکمه تائید این فرم بسته می.   مربوطه را عالمت بزنیدCheckBox، دکمه  است
  . دهد این فرم را نشان می

  

  
   فرم مشخصات پروژه-) 4- 8(شکل 
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ات را این اطالع.  ، که باید به نحوي پرشود باشد ، کادرهاي این صفحه خالی از اطالعات می در ابتدا
  . به صورت دستی وارد کنید

  :  ذخیره کردن یک پروژه- 1-2-2- 8-3

، براي دریافت مسیر و نام فایل  » ذخیره کردن یک پروژه «اي  ، پنجره محاوره با کلیک کردن بر این گزینه
.  ت اسwindowsهاي تحت  برنامه»  save dialog «، همان پنجره  این پنجره در حقیقت.  پروژه باز خواهد شد

، را  فایل پروژه.   ، به عنوان نام پروژه تایپ نمائید » file name «، نامی را در محل  بعد از رفتن به مسیر مورد نظر
.  دهد را به فایل پروژه اختصاص میhdr.*، زیرا برنامه به طور پیش فرض پسوند  حتماً بدون پسوند ذخیره کنید

، مسیر و نام پروژه در کادر فرمان  بعد از ذخیره پروژه.  کلیک کنید»  save «، بر دکمه  بعد از تایپ نام پروژه
  .شود نمایش داده می

ها در آینده ، براي هر ایستگاه یک پوشه ایجاد  بهتر است براي جلوگیري از اشتباه هنگام باز کردن پروژه
همچنین بهتر است .  ه ذخیره کنید، در پوشه آن ایستگا نمائید و پرونده ساالنه هر ایستگاه را با نام عدد آن سال

  . ها به صورت التین تایپ شود نام فایل
  

  
  سازي پروژه  فرم ذخیره- )5- 8(شکل 

  

  :  ذخیره کردن مجدد- 3- 1-2- 8-3

باز خواهد شد و بعد از دریافت مسیر و نام فایل »  save dialog «با کلیک کردن بر این گزینه پنجره 
،  همانطور که قبالً نیز ذکر شد.  کند ، در مسیر داده شده ذخیره می عیین شده، پروژه جاري را با نام ت پروژه

 را به فایل hdr.*نوشتن پسوند الزم نیست و برنامه پسوند »  file name «هنگام درج نام فایل در کادر 
 ، مسیر و نام جدید پروژه در کادر فرمان نمایش داده بعد از ذخیره مجدد پروژه.  دهد اختصاص می

  . شود می
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 سازي مجدد پروژه  فرم ذخیره- )6- 8(شکل 

  

  :  بازکردن یک پروژه- 4- 1-2- 8-3

، براي دریافت مسیر و نام فایل  » بازکردن یک پروژه «اي  ، پنجره محاوره با کلیک کردن بر این گزینه
 windowsتحت هاي  برنامه»  open dialog «، همان پنجره  این پنجره در حقیقت.  پروژه باز خواهد شد

باشد را انتخاب و بر دکمه   میhdr.*، که با پسوند  ، فایل پروژه بعد از رفتن به مسیر مورد نظر.  است
» open  «در صورتی .  گردد حال تمام اطالعات پروژه در صفحات مختلف بارگذاري می.  کلیک نمائید

هایی را که در  تواند فایل  این برنامه فقط می. شود ، پیغام خطا داده می که فایل پروژه در مسیر موجود نباشد
در کادر   ، مسیر و نام پروژه بعد از بازکردن پروژه.  اند را بارگذاري نماید همین برنامه ایجاد و ذخیره شده

  . شود فرمان نمایش داده می
  

  
   فرم بازکردن پروژه- )7- 8(شکل 
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  :  تنظیمات چاپگر- 5- 1-2- 8-3

بوسیله این گزینه .  گردد نظر و متصل به کامپیوتر براي برنامه تعریف میدراین گزینه چاپگر مورد 
 را به windowsالبته برنامه تنظیمات محیط .  توان نوع چاپگر و نوع و اندازه کاغذ را مشخص نمود می

  . کند عنوان پیش فرض انتخاب می
  

  
  فرم مشخصات چاپگر-) 8- 8(شکل 

  

  :  مشخصات پروژه- 6- 1-2- 8-3

،  اطالعاتی نظیر نام سازمان.  شود نمایان می»  مشخصات پروژه «ک کردن روي این گزینه برگه با کلی
اگر .  شود ، کد ایستگاه و سال آبی در کادرهاي این فرم وارد می ، نام رودخانه، نام ایستگاه نام حوزه آبریز

ا زدن دکمه تائید این فرم ب.   مربوطه را عالمت بزنیدCheckBox، دکمه  سال آبی مورد نظر کبیسه است
  . شود بسته می

  :  خروج- 7- 1-2- 8-3

هنگام خروج از برنامه پیغامی مبنی بر .  شود براي خارج شدن از برنامه از این گزینه استفاده می
،  سازي داده شود در صورتی که پاسخ مثبت به ذخیره.  سازي تغییرات در پروژه نمایان خواهد شد ذخیره

سازي پروژه است و  پاسخ منفی به منزله انصراف از ذخیره.  سازي بسته خواهد شد رهپروژه بعد از ذخی
،  را بزنید»  انصراف «در صورتی که دکمه .  پروژه بدون ذخیره کردن تغییرات انجام شده بسته خواهد شد

  . دهد این فرم را نشان می) 9-8(شکل .  فایل پروژه بسته نخواهد شد
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 ر ذخیره سازي فرم اخطا-) 9- 8(شکل 

  

  : »روش مولینه«  منوي - 1-3- 8-3

،  گیري آب ، برگه اندازه گیري ، برگه خالصه اندازه هاي از فرم اصلی گزینه»  روش مولینه «در منوي 
، جدول   اشل، جدول ریتینگ-، نمایش نمودار دبی) روش نمایی- اي  روش چند جمله(برازش منحنی 

هاي بعد به تفضیل  ، برگه ساالنه وجود دارند که در بخش  ماهانههاي ، برگه ، جدول سیالب تصحیح اشل
، برگزینه متناسب  ، کافی است در این منو هاي یاد شده براي دستیابی به هر یک از فرم.  شوند شرح داده می

  . کلیک کنید

  
 » روش مولینه «منوي  - )10- 8(شکل 

  

  : » هاي دیگر روش « منوي - 3-4- 8-1

روش مواد (، دبی  )شناور سطحی و شناور عمقی(،  ، سرعت هاي  اصلی گزینهدر این منو از فرم
وجود دارند که در ) هاي تجربی ، روش حجمی و روش ، روش وزنی )نمک با دبی ثابت(شیمیایی 

، در  ، کافی است هاي یاد شده براي دستیابی به هر یک از فرم.  شوند هاي بعد به تفضیل شرح داده می بخش
  . برگزینه متناسب کلیک کنید،  این منو
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  : » کمک « منوي - 1-5- 8-3

وجود دارد که به ترتیب شناسنامه برنامه و » کمک«و » پدیدآورندگان«هاي  در این منو فقط گزینه
  . دهند راهنماي استفاده از برنامه را نشان می

  : اي  منوي زمینه- 1-6- 8-3

، نمایش  ، برازش منحنی گیري آب  برگه اندازه، گیري اي موارد برگه خالصه اندازه در منوي زمینه
هاي ماهانه برگه ساالنه  ، برگه ، جدول سیالب ، جدول تصحیح اشل  اشل، جدول ریتینگ- نمودار دبی

  . ارائه شده است

  
 اي  منوي زمینه- )11- 8(شکل 

  

  : نوار ابزار- 1-7- 8-3

، تنظیمات چایگر و خروج   پروژه جدید، ایجاد یک ، باز کردن ، ذخیره کردن هاي در نوار ابزار گزینه
  . تر به این موارد ارائه شده است ، براي دسترسی آسان هاي مناسب ، با بر چسب از برنامه

  : گیري  برگه خالصه اندازه-2- 8-3

اي و یک جدول و چندین کادر اطالعاتی و نوار  این فرم داراي یک منوي اصلی و یک منوي زمینه
  . دهد  این فرم را نشان می) 12-8(شکل .  ابزار است

.  شود گیري که فقط یک شماره ردیف است وارد می درستون اول جدول این صفحه ، شماره اندازه
در ستون .   گردد وارد می ) سال هجري شمسی/ ماه / روز  (گیري مطابق فرمت  در ستون دوم تاریخ اندازه

، بر حسب  باشد ودخانه یا سطح آزاد آب میسوم نام متصدي و در ستون چهارم عرض که همان پهناي ر
در ستون بعد مساحت مقطع بر حسب متر مربع و در ستون ششم سرعت جریان آب بر .  گردد متر وارد می

در ستون بعد ارتفاع اشل بر حسب سانتیمتر و در ستون بعد مقدار دبی بر .  گردد حسب متر در ثانیه وارد می
.  گردد توسط بر نامه پر می» شماره منحنی«و » شیفت«هاي  ستون.  گردد حسب متر مکعب در ثانیه وارد می
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ستون .  گردد گیري وارد می ، تغییرات اشل و ساعت اندازه هاي بعدي به ترتیب ، تعداد مقاطع در ستون
  . گردد توضحات اضافی توسط کاربر وارد می» مالحظات«توسط برنامه پر شده و در ستون » روز«

ري وجود دارد که با جدول مرتبط است و این نوار پیمایش براي دسترسی و پیمایش در این فرم نوا
،  ، ردیف بعد، ردیف آخر ، ردیف قبل ، ردیف اول ها به ترتیب این دکمه.  بهتر جدول تعبیه شده است

ا هر گاه ب.  باشد ها می ، حالت درج و تنظیم داده ، ویرایش جدول، ثبت جدول ، حذف ردیف ایجاد ردیف
» Hint«، توضیحی مختر از کارکرد آن دکمه به عنوان  اي در نرم افزار اشاره گردد عالمت موس به دکمه

  . ظاهر خواهد شد

، و سال  ، کد ایستگاه ، نام ایستگاه، نام حوزه آبریز هایی براي نام رود خانه در باالي این جدول کادر
اطالعات جدول خالصه .  گردد کمیل میاین کادرها از فرم مشخصات پروژه ت.  آبی وجود دارد

گیري آب به این فرم ارسال  گردند و یا از فرم اندازه گیري این فرم یا به صورت دستی وارد می اندازه
  . شوند می

  

  
  گیري  فرم خالصه اندازه-) 12- 8(شکل 
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  :  منوي اصلی- 2-1- 8-3

  : ذخیره کردن- 1- 2-1- 8-3

در صورت ناقص .  کند گیري را در فایل پروژه ذخیره می ازه، اطالعات فرم خالصه اند این گزینه
گیري و  این گزینه فقط اطالعات جدول خالصه اندازه.  شود بودن اطالعات پیغام مناسب ارسال می

الزم به ذکر است در .  کند ها را در فایل پروژه ذخیره می مشخصات نقاط انفصال و تفکیک منحنی
باز خواهد شد و بعد از دریافت »  save dialog «، پنجره   ذخیره نشده باشدصورتی که پروژه قبالً با نامی

همانطور که .  کند ، در مسیر داده شده ذخیره می مسیر و نام فایل پروژه ، پروژه جاري را با نام تعیین شده
نامه پسوند نوشتن پسوند الزم نیست و بر»  file name «، هنگام درج نام فایل در کادر  قبالً نیز ذکر شد

*.hdrدهد  را به فایل اختصاص می .  
  :  ذخیره سازي متنی- 1- 2-1- 8-3

گیري را در یک فایل متنی ذخیره  ، اطالعات موجود در جدول فرم خالصه اندازه این گزینه
باز خواهد شد و بعد از دریافت مسیر و نام »  save dialog «، گزینه پنجره  با زدن این زیر منو.  نماید می

هنگام .  کند ، در مسیر داده شده ذخیره می گیري را با نام تعیین شده ، اطالعات جدول خالصه اندازه یلفا
 را به فایل اختصاص txt.*نوشتن پسوند الزم نیست و برنامه پسوند »  file name «درج نام فایل در کادر 

  . گردد ر ارسال می، پیغام اخطا در صورت وجود فایل متنی با همان نام در مسیر.  دهد می

  

  
   فرم ذخیره سازي متنی پروژه-) 13- 8(شکل 
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  : ارسال به اکسل  - 3- 2-1- 8-3

.  نماید می  منتقلEXCELگیري را به محیط  این گزینه، اطالعات موجود در جدول فرم خالصه اندازه
 گسترده طراحی شده هاي این فرم شبیه محیط صفحه.  باز خواهد شد) 14-8(با زدن این زیر منو، فرم واسط 

 در این محیط از .)15-8شکل (شود   میEXCEL، بر روي جدول فرم وارد محیط  است و با دوبار کلیک
  .توان استفاده کرد  میEXCELهاي نرم افزار  قابلیت

هاي  با تغییر فونت به یکی از فونت.  ، نگران نباشید ها اشکالی مشاهده گردید اگر در فونت سلول
 . مشکل در محیط اکسل قابل حل خواهد بود، این  فارسی

  

  
  EXCEL فرم واسط براي ارسال اطالعات به -  )14- 8(شکل 
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  EXCEL فرم -) 15- 8(شکل 

  

  : بازیابی از بانک- 4- 2-1- 8-3

افزار و  نرم از» 410-004«ها از فرم استاندارد  گیري ، براي بازیابی اطالعات خالصه اندازه این گزینه
  .باشد نمی در حال حاضر این گزینه فعال.  طراحی شده است» DATAEASE«بانک اطالعاتی 

  : چاپ کردن- 5- 2-1- 8-3

، قسمت داراي  در صورت ناقص بودن اطالعات.  نماید گیري را چاپ می  این گزینه فرم خالصه اندازه
  .شود نقص چاپ نمی

  : مشاهده محتوي چاپ- 6- 2-1- 8-3

در .  دهد ، نمایش می ، آنچه را که چاپ خواهد شد  و در آندهد این گزینه فرم دیگري را نمایش می
، بارگذاري کردن  کردن ، ذخیره نمائی ، کوچک هایی براي بزرگنمائی دکمه» نمایش محتوي چاپ«فرم 
آورده شده ) 16- 8(این فرم در شکل .  ، چاپ کردن و بستن فرم وجود دارد ، تنظیم چاپگر هاي چاپی فایل
  . است
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   فرم نمایش محتویات چاپ- )16- 8(شکل 

  

  :  خروج- 7- 2-1- 8-3

  . شود ، از این گزینه استفاده می براي خارج شدن و بستن فرم
  : ها  منوي گزینه- 2-2- 8-3

دید  ها در نظر گرفته شده بود که به صالح ، سه روش براي برازش منحنی بر روي داده افزار در این نرم
، برازش منحنی به  سازي روش کار  از اعمال نظر شخصی و یکسانگیري منظور جلو ، به و نظر کارشناسان

  .روش دستی از دستور کار برنامه خارج گردید
  : اي  برازش چند جمله- 1- 2-2- 8-3

در حال . دهد  ها برازش می ، برنامه یک منحنی از آن درجه بر داده در این روش با تعیین درجه منحنی
فعال نبودن این گزینه این است که ثابت شده است رابطه دبی و علت . باشد حاضر این گزینه فعال نمی

  . اي نیست ، یک رابطه نمایی است و یک رابطه چند جمله اشل
  :  برازش نمائی- 2- 2-2- 8-3

روش برازش منحنی بر . دهد ها برازش می در این روش برنامه یک منحنی یا یک خط بر سري داده
  . دیدها در ادامه تشریح خواهد گر سري داده
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  :  اشل– نمایش نمودار دبی - 3- 2-2- 8-3

توانید از این گزینه به نمودار برازشی  ، می اید ها برازش داده در صورتی که قبالً یک منحنی بر داده
  .  اشل بحث خواهد شد-  ، در مورد نمودار دبی در ادامه این گزارش.  دسترسی یابید

  : اي  منوي زمینه- 2-3- 8-3

  . ، مشاهده محتوي چاپ ارائه شده است وارد چاپ کردناي م در منوي زمینه
  : نوار ابزار- 2-4- 8-3

، ارسال  ، بازیابی از بانک ، مشاهده محتوي چاپ ، چاپ کردن ، ذخیره کردن هاي در نوار ابزار گزینه
هاي  دکمه.  تر به این موارد ارائه شده است ، براي دسترسی آسان هاي مناسب ، با برچسب به اکسل و خروج

،  ، حذف ردیف ، ایجاد ردیف ، ردیف آخر ، ردیف بعد ، ردیف قبل پایش جدول شامل ردیف اول
در .  ها به ترتیب در نوار ابزار ارائه شده است ، حالت درج و تنظیم داده ، ثبت جدول ویرایش جدول

آن دکمه در کنار ، شرح عمل  هاي این نوار ابزار اشاره کنید که با دکمه موس به یکی از دکمه  صورتی
  . شود آن نمایش داده می

  

  : گیري آب  برگه اندازه-3- 8-3

اي و یک جدول و چندین کادر اطالعاتی و نوار  این فرم داراي یک منوي اصلی و یک منوي زمینه
، دبی   بار در فواصل زمانی مناسب30 الی 15،  در هر ایستگاه هیدرومتري معموالً همه ساله.  ابزار است

گیري آب وجود خواهد  ، برگه اندازه گیري شده لذا به تعداد دفعات اندازه.  شود گیري می ه اندازهرودخان
دهد که باید در محل تعبیه شده وارد  گیري قرار می گیري یک شماره اندازه برنامه براي هر اندازه.  داشت
توان به  ها می سیله آنوجود دارد که بو» قبلی«و » بعدي«هاي  در روي فرم دو دکمه با نام.  گردد
در این فرم نواري وجود دارد که با جدول .  ، در طول سال دست یافت هاي دبی رودخانه گیري اندازه

ها به  این دکمه.  مرتبط است و این نوار پیمایش براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است
،  ، ویرایش جدول جاد ردیف، حذف ردیف، ای ، ردیف آخر ، ردیف بعد ، ردیف قبل ، ردیف اول ترتیب

اي در نرم افزار اشاره  هر گاه با عالمت موس به دکمه.  باشد ها می ، حالت درج و تنظیم داده ثبت جدول
تصویر این فرم در شکل .  ظاهر خواهد شد» Hint«عنوان  ، توضیحی مختر از کارکرد آن دکمه به گردد

  . آورده شده است) 8-17(
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  گیري جریان آب  فرم اندازه– )17- 8(شکل 

  

  :  منوي اصلی- 3-1- 8-3

  :  فرم جدید- 1- 3-1- 8-3

.  خواهد اطالعات برگه را کامل نماید شود و از کاربر می با کلیک کردن بر این گزینه کادري باز می
  . شود که باید به نحوي پر شود ، جدولی خالی از داده مشاهده می بعد از تائید کادر

  

  
   فرم اخطار–) 18- 8(شکل 
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در ستون دوم فاصله مقاطع .  گردد ، شماره ردیف مقطع وارد می ، در ستون اول در جدول این صفحه
، نقطه  بهتر است لبه آب رودخانه.  شود ، بر حسب متر وارد می گیري دبی از یک مبداء مشخص اندازه

ق فاصله عمودي کف رودخانه از این عم.  شود ، عمق آب برحسب متر وارد می در ستون سوم.  مبداء باشد
، 2/0(هاي مولینه در اعماق  ، تعداد دور ، ششم به ترتیب ، پنجم هاي چهارم در ستون.  باشد سطح آب می

، باید عدد صفر را  گیري انجام نشود ، اندازه در صورتی که در هر یک از اعماق.  گردند وارد می) 8/0، 6/0
گیري در اعماق یاد شده به ترتیب بر حسب ثانیه  ، زمان اندازه م و نهم، هشت هاي هفتم در ستون.  قرار دهید

  . هاي بعدي توسط برنامه تکمیل خواهد شد ستون.  گردند وارد می

گیري در ستون  ، مقادیر مربوطه به تعداد دور و زمان اندازه گیري سطحی انجام شده باشد اگر اندازه
  .  عالمت ستاره قرار دهیدجدول) سطحی( نوشته شود و در ستون آخر 6/0

، کد ایستگاه و سال آبی  ، نام حوزه آبریز ، نام ایستگاه ، کادرهایی براي نام رود خانه در باالي جدول
،  گیري دبی ، تاریخ اندازه نام متصدي.  گردد وجود دارد که این کادرها از فرم مشخصات پروژه تکمیل می

ها در زمانی برابر  گیري اگر تمام اندازه.  گردد وسط کاربر تکمیل می، ت هاي مولینه اشل به سانتیمتر و فرمول
»  گیري زمان اندازه «Checkbox، زمان را وارد نموده و روي  توانید در کادر مربوطه ، می انجام شده باشد

  . گیري را تغییر ندهید  هرگز مقدار وارد شده در کادر شماره اندازه. عالمت بزنید

برنامه محاسبات الزمه را .  کلیک نمائید» اجرا«ل و این کادرها بر روي دکمه بعد از تکمیل جدو
به ترتیب متر  (هاي متریک  ، سرعت و دبی را بر حسب واحد انجام داده و نتیجه نهایی مقدار سطح مقطع

  . دهد ، گزارش می هاي تعبیه شده در کادر)  ، متر مکعب در ثانیه ، متر در ثانیه مربع

، آیا این اطالعات به برگه خالصه  پرسد شود که از کاربر می ن محاسبات کادري نمایان میپس از پایا
، این اطالعات در جدول خالصه  کلیک شود» بلی«؟ در صورتی که روي دکمه  گیري ارسال شود اندازه
  . گیري ثبت خواهد شد اندازه
  

  
  گیري  فرم ارسال اندازه–) 19- 8(شکل 
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، پیغام مناسب ارسال شده و  هاي الزم ناقص باشد ت اگر یکی از دادهدر هنگام ارسال اطالعا
اي یا منوي  توانید از منوي زمینه ، می ، براي ارسال اطالعات بعد از رفع نقیصه.  گردند اطالعات ارسال نمی

  . براي انصراف از ارسال اطالعات و بستن کادراست» خیر«دکمه .  استفاده نمائید» ها گزینه«

طور  ، به ، براي یکبار هاي برنامه  توضیح است، درصورت وارد کردن اطالعات مشترك فرمالزم به
  .  ها و دیگر صفحات ارسال خواهد شد و نیازي به دوباره نویسی نیست اتوماتیک به دیگر فرم

  :  ذخیره کردن- 2- 3-1- 8-3

 بودن اطالعات پیغام در صورت ناقص.  کند ، اطالعات فرم را در فایل پروژه ذخیره می این گزینه
با تعیین .  باز خواهد شد»  save dialog «، پنجره  اي باز نباشد در صورتی که پروژه.  شود مناسب ارسال می

الزم به توضیح . شود  ذخیره میhdr.*فایل با پسوند » save«مسیر و نام فایل و کلیک کردن بر دکمه 
  . ر نباید پسوندي وارد نماید، کارب ها سازي در کلیه فرم است در هنگام ذخیره

  :  ارسال به اکسل- 3- 3-1- 8-3

 منتقل EXCELگیري جریان آب را به محیط  ، اطالعات موجود در جدول فرم اندازه این گزینه
  . گیري توضیح داده شده است این گزینه در فرم خالصه اندازه.  نماید می

  :  چاپ کردن- 4- 3-1- 8-3

  . گیري آب طرح شده است این گزینه براي چاپ جدول اندازه
  :  مشاهده محتوي چاپ- 5- 3-1- 8-3

  . گیري به آن اشاره شد دهد که در فرم خالصه اندازه این گزینه فرم دیگري را نمایش می
  :  خروج- 6- 3-1- 8-3

  . شود ، از این گزینه استفاده می براي خارج شدن و بستن فرم
  : »گزینه ها« منوي - 3-2- 8-3

  : ه گیري موجود حذف انداز- 1- 3-2- 8-3

 گیري جاري  هاین گزینه انداز. گردد یري از این گزینه استفاده میـگ دازهـل یک انـذف کامـراي حـب
بازیابی اطالعات حذف شده . نماید  را به طور کامل از فایل پروژه حذف می- موجود در جدول-

  .پذیر نمی باشد امکان
  :  ارسال اطالعات- 2- 3-2- 8-3

  . توان استفاده نمود گیري از این گزینه می  این فرم به فرم خالصه اندازهبراي ارسال اطالعات
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  :  نمودار سطح مقطع- 3- 3-2- 8-3

.  شود که در آن نمودار سطح مقطع نمایش داده شده است ، فرمی ظاهر می با کلیک کردن بر این گزینه
، چاپ  راي مشاهده محتوي چاپدر این فرم نیز یک نوار ابزار ب.  دهد این فرم را نشان می) 20-8(شکل 

  . دهد محتویات چاپ یک نمودار را نشان می) 21-8(شکل .  نمودار سطح مقطع و خروج وجود دارد

  

  
   فرم نمودار سطح مقطع رودخانه- )20- 8(شکل 

  

  
   فرم چاپ نمودار سطح مقطع رودخانه- )21- 8(شکل 
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  :  محاسبه ضریب مانینگ- 4- 3-2- 8-3

گیري آب به آن ارسال  زینه فرمی ظاهر خواهد شد که اطالعات فرم اندازهبا کلیک کردن بر این گ
، مقدار ضریب مانینگ در این  ، اگر بر دکمه اجرا کلیک کنید در فرم محاسبه ضریب مانینگ.  خواهد شد

هاي  در ضمن پارامتر.  شود گیري محاسبه می مقطع با استفاده از فرمول مانینگ و اطالعات این اندازه
 …، عمق هیدرولیکی و ، شعاع هیدرولیکی ، پیرامون مرطوب ، اعم از سطح مقطع ولیکی مقطعهیدر

ها  گیري توان با سایر اندازه می» قبلی«و » بعدي«هاي  با استفاده از دکم.  شوند محاسبه و در جدولی ارائه می
  . دسترسی پیدا کرد

شود که با  اشل رسم می–  مانینگ ، نمودار ضریب هاي متفاوت در این مقطع گیري در طی اندازه
، ضریب مانینگ در آن اشل با استفاده  باشد توان در مواردي که فقط اشل در دسترس می استفاده از آن می

تصویر این فرم .  ، دبی معادل این اشل را محاسبه نمود از نمودار تعیین و با استفاده از فرمول مانینگ بتوان
  .آورده شده است) 22- 8(شکل در 

، عمق و فاصله  ، مشخصات مقطع شامل در جدول سمت چپ.  شود در این فرم دو جدول مشاهده می
  . شود ، مشخصات هیدرولیکی مقطع محاسبه می گردد ودر جدول سمت راست از مبداء وارد می

  

  
   فرم محاسبه ضریب مانینگ در مقطع رودخانه- )22- 8(شکل 
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   مانینگ در مقطع رودخانه  ضریب-  فرم نمودار اشل –) 23- 8(شکل 

  

توان مقدار دبی بر حسب متر مکعب در ثانیه و اشل بر حسب سانتیمتر و شیب کف  ، می در ضمن
رودخانه را در کادرهاي مربوطه و مشخصات مقطع را در جدول سمت چپ کامل کنید و بعد تکمیل 

  . کلیک کنید» اجرا«، بر دکمه  اطالعات

گردد و فرم نمودار   ضریب مانینگ رسم می–، نمودار اشل  »ودارنمایش نم«با استفاده از دکمه 
، قادر به مشاهده محتوي چاپ نمودار و چاپ کردن  هاي نوار ابزار با استفاده از دکمه.  شود نمایش داده می

  . نمودار و خروج از فرم نمودار خواهیم بود
  

  : اي  منوي زمینه- 3-3- 8-3

  : يگیر  برگه خالصه اندازه- 1- 3-3- 8-3

  . گیري می توان ازاین گزینه استفاده کرد براي نمایش فرم خالصه اندازه
  : سطح مقطع نمودار - 2- 3-3- 8-3

  . توان از این گزینه استفاده کرد براي نمایش نمودار سطح مقطع می
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  :  ارسال اطالعات- 3- 3-3- 8-3

  . تفاده نمودتوان اس گیري از این گزینه می براي ارسال اطالعات به فرم خالصه اندازه
  :  محاسبه ضریب مانینگ- 4- 3-3- 8-3

  . توان ازاین گزینه استفاده کرد براي نمایش فرم محاسبه ضریب مانینگ می
  

  :  اشل– برازش منحنی دبی -4- 8-3

، شامل یک  گیرد هاي آماري که مورد بحث قرار می ، اکثراً جامعه در علوم هواشناسی و هیدرولوژي
اگر براي هر اندازه .  اند هاي دو متغیر یا بیشتر تشکیل شده وجود دارد که از اندازهمتغیر بوده ولی جوامعی 

هاي دو تایی به دست آمده یک  ، سري داده  داشته باشدY یک متغیر متناظر از یک متغیر ثانی Xاز متغیر 
  . رفت، دو مسئله عمده مورد بحث قرار خواهد گ در این بخش.  دهد جامعه دو متغیر را تشکیل می

 ؟ اي وجود دارد ، رابطه آیا بین دو متغیر جامعه  

 تواند به وسیله یک معادله بیان گردد؟ ، چطور می اي وجود دارد اگر چنین رابطه 

هاي قرمز خون با استفاده از یک میکروسکوب  تعیین تعداد سلول.  گیرید مثال زیر را در نظر می
هاي خون خیلی  ، تعیین حجم سلول از طرفی دیگر.  رددتواند با دقت زیاد انجام گ گیر است و نمی وقت

هاي خونی گرفته   سگ نمونه10براي پیدا کردن یک رابطه بین این دو متغیر از .  گیرد آسانتر صورت می
 Yهاي قرمز خون   و تعداد متناظر گلبولXهاي  ، حجم سلول ها  براي هر یک از این نمونه. شده است

  . اند گیري شده اندازه

اي وجود  هاي قرمز رابطه دارد یا خیر و اگر چنین رابطه هاي خون با حجم گلبول ا تعداد گلبولآی
،  نماید هاي قرمز بیان می هاي قرمز خون را بر حسب حجم گلبول اي را که تعداد گلبول ، معادله دارد

هاي قرمز خون را از  ول، زیرا امکان بر آورد تعداد گلب اي کامالً آشکار است ارزش چنین معامله.  ؟ چیست
  . نماید هاي قرمز فراهم می هاي حجم گلبول روي اندازه

نمایی برقرار است که بحث  در علم هیدرولوژي بین یک شاخص ارتفاعی و دبی جریان یک رابطه
  . درباره اثبات نوع رابطه از حوصله این گزارش خارج است

اده دبی و اشل وجود خواهد داشت که ، یک سري زوج د گیري پس از تکمیل فرم خالصه اندازه
در فرم اصلی و فرم خالصه » برازش نمایی«منوي .  ا چند منحنی برازش دادیتوان بر این نقاط یک  می

  . گیري وجود دارد اندازه
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  : برازش دستی - 4-1- 8-3

 اي شدن برازش و امکان خطاي زیاد این قسمت از برنامه با صالحدید کارشناسی با توجه به سلیقه
.  اي یا نمایی قابل بررسی بود  اشل به صورت چند جمله–، فرمول منحنی دبی  در این روش.  حذف گردید

  :شد ، براي بدست آوردن دبی روزانه به صورت زیر عمل می در روش سنتی و دستی
،  باشد گیري دبی و اشل مربوطه می گیري که شامل تاریخ اندازه با استفاده از برگ خالصه اندازه

متري یا تمام لگاریتمی رسم  گیري شده بر روي کاغذ میلی حنی نمایش تغییرات دبی و اشل اندازهمن
  .گردد گذاري می ، شماره شود گیري شده که بر روي منحنی برده می ضمناً نقاط اندازه.  گردد می

 گیري شده توسط آمارگر چنانچه حداکثر اشل خوانده شده توسط متصدي از حداکثر اشل اندازه
البته اگر این اختالف کم باشد .  توان دبی مربوط به آن اشل را از روي منحنی بدست آورد بیشتر باشد نمی

توان منحنی را به صورت چشمی با توجه به فرم و نحوه تغییرات و شکل آن ادامه داد و دبی مورد نظر  می
ایست مقطع رودخانه توسط ب را بدست آورد در غیر این صورت جهت تعیین دبی معادل حداکثر اشل می

برداري و سطح آن تعیین گردد و با استفاده از فرمول مانینگ دبی معادل اشل حداکثر را  آمارگر نقشه
 اشل وجود دارد که فعالً از ذکر آن - هاي دیگري جهت ادامه منحنی دبی  البته روش.  محاسبه نمود
  . گردد خودداري می

اند بدست  شل نقاط که در باال یا پائین منحنی قرار گرفته اشل اختالف ا-پس از رسم منحنی دبی 
، منفی و  ها تا منحنی بدین معنی که نقاطی که در باالي منحنی واقع هستند اختالف اشل آن.  آورند می

گیري  ، اختالف آنها مثبت منظور شده و بر روي برگ خالصه اندازه نقاطی که در زیر منحنی قرار دارند
گیري که هر چند روز باشد مقدار اشل مثبت یا  ا در نظر گرفتن فاصله زمانی دو اندازهب.  گردد درج می

  . شود صورت سرشکن بین همان دو تاریخ در دفتر قرائت اشل متصدي نوشته می همنفی ب
براي .  گردد هاي متصدي جدول فوق تشکیل می هاي قرائت اشل جهت سهولت در استخراج دبی

 حداکثر اشل قـرائت شده تـوسط متـصدي را از دفتر مربوطـه استخـراج تشکیل این جدول حداقل و
هاي   سانتیمتر مقدار دبی10 از عدد حداقل بدست آورده با فاصله Ratingنموده و سپس در جدول 

  . نویسند  اشل بدست آورده و در کنار آن جدول می- مربوطه را از منحنی دبی 
به این صورت که .  شود البی از برگ لیمینگراف استفاده میبراي تعیین دبی متوسط روزانه مواقع سی

هاي  اشلهاي دو ساعت به دو ساعت خوانده شده از گراف استخراج و با استفاده از جدول ریتینگ دبی
  . آید مربوطه بدست می

قرائت اشلهاي متصدي را که صبح و بعد از ظهر خوانده شده متوسط گرفته و سپس از جدول 
Rating هاي متوسط روزهاي  دبی.  نویسند اي متناظر را بدست آورده و در جدول دبی روزانه میه  دبی

  . دهند سیالبی را از برگ محاسبه سیالب به جدول دبی روزانه انتقال می
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  :  برازش فرمولی- 4-2- 8-3

، لذا برازش غیر   اشل به صورت نمایی است- به روش علمی اثبات شده است که فرمول منحنی دبی
  . ها از برنامه حذف گردید اي ی مانند چند جملهنمای

  : )لگاریتمی( برازش نمایی - 4-3- 8-3

ا ی، فرمی ظاهر خواهد شد که داراي یک نوار ابزار و چهار صفحه  با کلیک کردن بر این گزینه
» یخروج«و » ها نمودار منحنی«،  »محاسبات«،  »نقاط کمکی«،  »نمودار نقاط«هاي   به نام-  »TAB «- شیت

  .باشد می
  :  شیت نمودار نقاط- 1- 4-3- 8-3

شود و کاربر باید مشخصات آخرین  گیري نمایش داده می در این صفحه جدول نقاط اندازه
  . گیري سال بعد و نقطه پیک را در کادرهاي مربوطه وارد نماید ، اولین اندازه گیري سال قبل اندازه

،  بر حسب پراکندگی نقاط.  شود داده می، به صورت کلی نمایش  در این صفحه نمودار نقاط
نماید  گیري را تعیین می هاي اندازه هاي الزم براي برازش روي سري داده کارشناس یا کاربر تعداد منحنی

  . زند و در این صفحه بر دکمه رادیویی متناسب آن عالمت می
 در این صورت تعریف . گاهاً یک منحنی براي دو یا حتی سه محدوده زمانی غیر متوالی مناسب است

، امکان  بازه زمانی در محدوده اعتبار یک منحنی شامل چند پریود است که با تعیین تعداد پریود الزم
براي بررسی دقیق و آسان محدوده .  گردد هاي غیر متوالی براي یک منحنی فراهم می تعریف محدوده

، تعداد  دکمه افزایشی تعبیه شده.   است، امکانات گرافیکی مناسبی تعبیه شده ها اعتبار زمانی منحنی
  . دهد پریودهاي زمانی الزم را نمایش می

ها نمایش داده  ، کادرهاي نقاط انفصال منحنی ها ، نسبت به تعداد منحنی بر حسب انتخاب کاربر
.  شود تعریف می) زمان(در این کادرها محدوده قابل پوشش براي هر منحنی بر حسب تاریخ .  شوند می
ها انتخاب شده است و سه کادر براي معرفی  سه منحنی براي سري داده) 24- 8(ي مثال در شکل برا

، محدوده زمانی از تاریخ  در کادر منحنی اول.   نمایش داده شده است3 و 2 و 1هاي  محدوده منحنی
تاریخ ، محدوده زمانی از   در یک پریود تعریف شده است و براي منحنی دوم17/8/1384 تا 1/7/1384

  پریود 31/6/1385 تا 21/3/1385 در پریود اول و محدوده زمانی از تاریخ 20/11/1384 تا 18/8/1384
 در 20/3/1385 تا 21/11/1384، محدوده زمانی از تاریخ  در کادر منحنی سوم.  دوم ، معین شده است

  . یک پریود تعریف شده است
 شرایط انتخاب شده براي برازش منحنی بر براي ثبت اطالعات ورودي و همچنین» تایید«دکمه 

  . براي خروج از فرم بدون اعمال تغییرات تعبیه شده است» انصراف«دکمه .  ها تعبیه شده است سري داده
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  :  همه نقاط- 2- 4-3- 8-3

، اولین  گیري سال قبل ، آخرین اندازه گیري اي همه نقاط اندازه این گزینه امکان نمایش نمودار نقطه
با کلیک راست و .  سازد ، نقاط کمکی و نقطه پیک را در یک منحنی فراهم می گیري سال بعد اندازه

این .  ، امکان کشیدن و جایجایی و تغییر مبدا محورهاي مختصات وجود دارد نگهداشتن آن روي نمودار
  . سازد ها را فراهم می ، باعث وضوح بیشتر و تشخیص بهتر در انتخاب تعداد منحنی قابلیت

  :  سري اول- 3- 4-3- 8-3

، نقاط کمکی  1گیري در محدوده زمانی منحنی  اي نقاط اندازه این گزینه امکان نمایش نمودار نقطه
  . سازد و نقطه پیک را در یک منحنی فراهم می

  :  سري دوم- 4- 4-3- 8-3

ط کمکی ، نقا 2گیري در محدوده زمانی منحنی  اي نقاط اندازه این گزینه امکان نمایش نمودار نقطه
  . سازد و نقطه پیک را در یک منحنی فراهم می

  :  سري سوم- 5- 4-3- 8-3

، نقاط کمکی  3گیري در محدوده زمانی منحنی  اي نقاط اندازه این گزینه امکان نمایش نمودار نقطه
  . سازد و نقطه پیک را در یک منحنی فراهم می

  :  سري چهارم- 6- 4-3- 8-3

، نقاط کمکی  4گیري در محدوده زمانی منحنی  اي نقاط اندازه طهاین گزینه امکان نمایش نمودار نق
  . سازد و نقطه پیک را در یک منحنی فراهم می

  :  نماي بزرگتر- 7- 4-3- 8-3

 120این بزرگنمایی به میزان .  سازد این گزینه امکان نمایش نمایی بزرگتر از نمودار فعال را فراهم می
  . باشد درصد بزرگتر از نماي قبلی می

  :  نماي کوچکتر- 8- 4-3- 8-3

این کوچک نمایی به .  سازد این گزینه امکان نمایش نمایی کوچکتر از نمودار فعال را فراهم می
  . باشد  درصد کوچکتر از نماي قبلی می80میزان 
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  :  نماي اصلی-9- 4-3- 8-3

، نمایی است که  صلینماي ا.  سازد این گزینه امکان نمایش نمایی اصلی از نمودار فعال را فراهم می
  . ، نمایش داده شوند تمامی نقاط در کادر نمودار

  : نرمال - 10- 4-3- 8-3

  . سازد می این گزینه امکان نمایش نمودار در حالتی که محورهاي مختصات دکارتی هستند را فراهم
  :  لگاریتمی- 11- 4-3- 8-3

  . سازد می یتمی هستند را فراهمکه محورهاي مختصات لگار این گزینه امکان نمایش نمودار در حالتی
  :  چاپ کردن- 12- 4-3- 8-3

  . این گزینه براي چاپ نمودار در حالت جاري طرح شده است
  :  مشاهده محتوي چاپ- 13- 4-3- 8-3

  . گیري به آن اشاره شد دهد که در فرم خالصه اندازه این گزینه فرم دیگري را نمایش می
  :  ذخیره کردن- 14- 4-3- 8-3

در صورت ناقص بودن اطالعات پیغام .  کند طالعات فرم را در فایل پروژه ذخیره می، ا این گزینه
ها  هاي انفصال منحنی ، محدوده ، تعداد پریودها ها این اطالعات شامل تعداد منحنی.  شود مناسب ارسال می

  . باشد گیري سال بعد و نقطه پیک می ، اولین اندازه گیري سال قبل و مشخصات آخرین اندازه
  :  خروج- 15- 4-3- 8-3

  . شود ، از این گزینه استفاده می براي خارج شدن و بستن فرم
  :  شیت نقاط کمکی- 16- 4-3- 8-3

، اشل به  هاي آن به ترتیب شامل ردیف ستون.  در این صفحه جدول نقاط کمکی طراحی شده است
   . باشد  و توضیحات می4منحنی ،  3، منحنی  2، منحنی  1، منحنی  ، دبی به مترمکعب در ثانیه متر سانتی

ها به صورت کارشناسی اعمال  هاي این جدول در منحنی توانید با ورود دبی و اشل در ستون شما می
دهنده آن است که این نقطه  ، نشان را وارد نمایید» 1«ها عدد  اگر در ستون مربوط به منحنی.  نظر نمایید

دهنده  ، نشان عدد صفر یا خالی بودن آن. ظر گرفته شود ، در ن کمکی در برازش منحنی به آن سري داده
در نوار ابزار این شیت، ابزار پیمایش جدول نقاط . بی اثر بودن نقطه کمکی در آن منحنی می باشد 

  .کمکی تعبیه شده است
گیري سال قبل و بعد و نقطه پیک ارائه شده  ، مجددا مشخصات اندازه در سمت راست این جدول

تصویر این صفحه در .  ، مشخصات جدید در تمام شیتها اعمال خواهد شد ییر این مشخصاتبا تغ.  است
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گیري سال قبل و  در این کادر مقادیر اشل، دبی و تاریخ آخرین اندازه.  آورده شده است) 25- 8(شکل 
بعد .  ددگر گیري پیک در آن سال آبی در سه ردیف جداگانه وارد می گیري سال بعد و اندازه اولین اندازه

  . از تغییر مقادیر مذکور حتماٌ دکمه جهت نما به سمت پایین را فشار دهید
  :  شیت محاسبات- 17- 4-3- 8-3

و دقت محاسبات از کاربر » H0«در این صفحه نحوه برخورد با نقطه پیک و نحوه تعیین مقدار 
 آنالیز عددي و حداقل هاي ، نرم افزار به روش »محاسبات«شود و با کلیک کردن بر دکمه  خواسته می

، مقدار اشل معادل  »H0«.  دهد ها برازش می ، بهترین منحنی را بر سري داده کردن مجموع مربعات خطا
هاي با محورهاي مختصات لگاریتمی در امتداد  اگر نمودار سري داده.  ، تعریف شده است دبی برابر صفر

  . ر است، برابر صف »H0«، می توان گفت که  یک خط راست باشند

ها باید از  هاي برازش داده شده بر سري داده کارشناسان علم هیدرومتري معتقدند که تمام منحنی
براي این منظور کادري تعبیه شده است که وضعیت عبور منحنی از نقطه پیک را .  نقطه پیک بگذرند

،  ، فعال باشد » اشدب نقطه پیک یک نقطه عادي می«اگر در این کادر، دکمه رادیویی .  سازد مشخص می
در این صورت الزامی براي عبور منحنی از نقطه .  شود وزن نقطه پیک برابر سایر نقاط در نظر گرفته می

، وزن نقطه  ، فعال باشد »منحنی از نقطه پیک بگذرد«، دکمه رادیویی  اگر در این کادر.  پیک وجود ندارد
در این صورت ممکن .  نحنی از نقطه پیک عبور نمایدیابد که م پیک به طور اتوماتیک آنقدر افزایش می

  . است شیفت سایر نقاط در جهت مثبت و منفی افزایش یابد

شود ولی از آنجا که  ، در هر سال ثابت در نظر گرفته می »H0«، مقدار  طبق نظر بعضی از کارشناسان
اي از زمان کف کنی و یا  ه، ممکن است در طول سال در باز ها دائم در حال تغییر است بستر رودخانه

اصوال تغییر بستر رودخانه عامل اصلی عدم تبعیت تمام .  گیري حاصل شود گذاري در مقطه اندازه رسوب
ارتفاع آب «، رابطه بین اشل  هاي رودخانه با تغییر بستر و یا کناره.  باشد گیري از یک منحنی می نقاط اندازه
 بر این اساس در این برنامه پیشنهاد شده است تا براي هر منحنی . و دبی تغییر خواهد نمود» در رودخانه

را » H0«در این شیت کادري قرار دارد که وضعیت ثابت یا متغیر بودن . جدید محاسبه گردد » H0«یک 
ها  ، براي تمام منحنی فعال باشد»  ثابت استH0مقدار «اگر در این کادر دکمه رادیویی . کنیم تعیین می

فعال »  متغیر استH0مقدار «اگر در این کادر دکمه رادیویی .  سبه و منظور خواهد شدمحا» H0«یک 
  . جداگانه محاسبه و منظور خواهد شد» H0«، براي هر منحنی یک  باشد

هاي آنالیز عددي و حداقل کردن مجموع  هاي محاسبات را در روش دقت محاسبات در حقیقت گام
 این گام دقت افزایش یافته ولی مدت زمان محاسبات نیز به تبعه با کوچک کردن.  باشد مربعات خطا می
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هاي  ، گام گردند متر وارد می با توجه این موضوع که مقدار اشلها بر حسب سانتی.  یابد آن افزایش می
کادرهاي .  باشد  می01/0فرض برنامه  این مقدار در پیش.  باشد  سانتیمتر مناسب می1/0متري یعنی  میلی

گردد و الزم نیست کاربر در آن چیزي   پیک و شیفت نقطه پیک توسط نرم افزار محاسبه میوزن نقطه
  . وارد نماید

، براي وزن دادن به » وزن نقاط«براي خروج از فرم بدون اعمال تغییرات و دکمه » انصراف«دکمه 
منحنی بیشتر باشد یا به وزن دادن به این معنی می باشد که اثر یک نقطه در .  بعضی از نقاط تعبیه شده است

 بار تکرار شده در نظر 16، در محاسبات آن نقطه   در نظر گرفته باشیم16اي  عبارت دیگر اگر وزن نقطه
اثر همه نقاط در محاسبات یکسان است ولی با وزن دادن اثر نقطه با وزن بیشتر در .  شود گرفته می

   . آورده شده است) 26-8( تصویر این صفحه در شکل . محاسبات موثرتر خواهد بود

اي به صورت  در این فرم ضرائب معادله nhHaQ 0 که در آن دبی بر حسب مترمکعب در 
گردد و شیفت نقطه پیک و وزن نقطه پیک در پایان  ، محاسبه می ثانیه و اشل بر حسب سانتیمتر است

  . آورده شده است) 27- 8(تصویر این صفحه در شکل .  شود محاسبات نمایش داده می
  : ها  شیت نمودار منحنی- 18- 4-3- 8-3

، ضرائب  گیري شده و محاسبه شده هاي اندازه اي بین دبی ، جدول مقایسه ک نوار ابزاریدر این فرم 
، نتایج محاسبات آماري و  ، دکمه جدول ریتینگ، دکمه تصحیح اشلها ها ، فرمول منحنی ها منحنی
،  -  گویند  که به آن منحنی فعال می-در این صفحه با انتخاب یک منحنی .  ردهاي برازشی وجود دا منحنی

در همه حال ضرایب منحنی فعال در کادرهاي مربوطه .  شود کلیه مشخصات آن منحنی نمایش داده می
هاي واقعی با مقادیر محاسباتی در جدول براي منحنی فعال  اي دبی شود و آنالیز مقایسه نمایش داده می

براي » چاپ کردن«و » مشاهده محتوي چاپ«هاي  ، گزینه در نوار ابزار این شیت.  شود ش داده مینمای
تصویر این .  دکمه خروج براي بستن این فرم تعبیه شده است.  رود چاپ نمودار منحنی فعال به کار می

  . آورده شده است) 28- 8(صفحه در شکل 
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  نمودار نقاط صفحه – فرم مشخصات نمودارها –) 24- 8(شکل 

  

  
   صفحه نقاط کمکی– فرم مشخصات نمودارها –) 25- 8(شکل 
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   فرم وزن نقاط– فرم مشخصات نمودارها –) 26- 8(شکل 

  

  
   صفحه محاسبات– فرم مشخصات نمودارها –) 27- 8(شکل 
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  :  همه نقاط-19- 4-3- 8-3

  . سازد ها را در یک نمودار فراهم می این گزینه امکان نمایش همه منحنی
  :  منحنی اول- 20- 4-3- 8-3

  . سازد  و نقاط سري اول را در یک نمودار فراهم می1این گزینه امکان نمایش منحنی 
  :  منحنی دوم- 21- 4-3- 8-3

  . سازد  و نقاط سري دوم را در یک نمودار فراهم می2این گزینه امکان نمایش منحنی 
  :  منحنی سوم- 22- 4-3- 8-3

  . سازد  و نقاط سري سوم را در یک نمودار فراهم می3این گزینه امکان نمایش منحنی 
  :  منحنی چهارم- 23- 4-3- 8-3

  . سازد  و نقاط سري چهارم را در یک نمودار فراهم می4این گزینه امکان نمایش منحنی 
  :  نماي بزرگتر- 24- 4-3- 8-3

 120گنمایی به میزان این بزر .سازد این گزینه امکان نمایش نمایی بزرگتر از نمودار فعال را فراهم می
  . باشد درصد بزرگتر از نماي قبلی می

  :  نماي کوچکتر- 25- 4-3- 8-3

این کوچک نمایی به  . سازد این گزینه امکان نمایش نمایی کوچکتر از نمودار فعال را فراهم می
  .  درصد کوچکتر از نماي قبلی می باشد80میزان 

  :  نماي اصلی- 26- 4-3- 8-3

، نمایی است که  نماي اصلی.  سازد ش نمایی اصلی از نمودار فعال را فراهم میاین گزینه امکان نمای
  . ها در کادر نمودار نمایش داده شوند تمامی نقاط و منحنی

  :  نرمال- 27- 4-3- 8-3

  . سازد می این گزینه امکان نمایش نمودار در حالتی که محورهاي مختصات دکارتی هستند را فراهم
  :  لگاریتمی- 28- 4-3- 8-3

 این گزینه امکان نمایش نمودار در حالتی که محورهاي مختصات لگاریتمی هستند را فراهم
  . سازد می
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  :  چاپ کردن-29- 4-3- 8-3

  . این گزینه براي چاپ نمودار در حالت جاري طرح شده است
  :  مشاهده محتوي چاپ- 30- 4-3- 8-3

  . گیري به آن اشاره شد زدهد که در فرم خالصه اندا این گزینه فرم دیگري را نمایش می
  :  محاسبات آماري- 31- 4-3- 8-3

هاي مرتبط  دهد که در آن پارامترهاي آماري منحنی و سري داده این دکمه فرم دیگري را نمایش می
تعداد «و » متوسط«،  »معیار برآورد خطا«،  »ضریب هم بستگی«این پارامترها عبارتند از .  شود نمایش داده می

  . شود ي منحنی فعال نمایش داده میکه برا» ها داده
  

  
   فرم محاسبات آماري–) 28- 8(شکل 

  

  :  فرمول منحنی- 32- 4-3- 8-3

، حاوي فرمول منحنی به ساختار  قرار داده شده» ها نمودار منحنی«این کادر که در پایین فرم 
کلی nhHaQ 0دهد ن میاین کادر همواره فرمول منحنی فعال را نشا.  باشد  می .   

  : اي  نمایش تمام صفحه- 33- 4-3- 8-3
در این فرم .  شود ها نمایش داده می دهد که در آن نمودار منحنی این دکمه فرم دیگري را نمایش می

ها به همراه بزرگ نمائی  امکانات چاپ و مشاهده محتوي چاپ و نمایش نرمال و لگاریتمی نمودار منحنی
  . ئه شده استو کوچک نمائی و نماي اصلی ارا

  :  شیت خروجی- 34- 4-3- 8-3
هاي ارائه شده وجود دارد که در آن کلیه نقاط  ، چهار شیت جداگانه متناظر منحنی در این شیت

همچنین در .  اند آورده شده است گیري و کمکی و پیک که در محاسبات برازش منحنی دخیل بوده اندازه
ک نوار ی.   میلیمتري محاسبه و ارائه شده است5هاي   بازهدامنه اشلهاي هر منحنی اشل و دبی نظیر آن در

  . هاي پیمایش هر جدول را در خود جاي داده است ، دکمه ابزار
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  ها  صفحه نمودار منحنی– فرم مشخصات نمودارها –) 29- 8(شکل 

  

  
   صفحه خروجی– فرم مشخصات نمودارها –) 30- 8(شکل 
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  :  جدول ریتینگ-5- 8-3

هایی با  در نوار ابزار این فرم دکمه.  ، در جدولی ارائه شده است معادل برخی از اشلهادر این فرم دبی 
آورده ) ، چاپ کردن و خروج مشاهده محتوي چاپ(هاي مناسب براي دسترسی آسان براي  برچسب

  ).31-8شکل (  اند شده

 و پایین اشلها در ، شماره منحنی و فرمول آن در باالي فرم نمایش داده شده و حد باال در این فرم
، جدول ریتینگ  گردد و به طور اتوماتیک محدوده زمانی منحنی محاسبه و در کادرهاي مربوطه وارد می

با تغییر محدوده این دو حد به صورت دستی و کلیک کردن .  گردد در حد فاصل این دو عدد تشکیل می
  . گردد وباره تکمیل می، د ، جدول در محدوده مورد نظر کاربر »محاسبه مجدد«بر دکمه 

  :  جدول تصحیح اشلها-6- 8-3

سپس اشل .  اند گیري شده و دبی محاسبه شده آورده شده ، دبی اندازه ، در جدولی اشل در این فرم
گیري شده و اشل  گردد و از تفاوت اشل اندازه ، توسط فرمول محاسبه می گیري شده معادل دبی اندازه

گیري شده و دبی  همچنین میزان اختالف دبی اندازه.  آید  بدست می، مقدار تصحیح اشل محاسبه شده
گیري و روز  در دو ستون دیگر تاریخ اندازه.  ، در ستونی محاسبه شده است محاسبه شده بر حسب درصد

  . آمده است )32-8(تصویر این فرم در شکل . ، آمده اند  هاي سال معادل آن تاریخ از روز

در صورت کلیک کردن بر .  ي نمایش نمودار تصحیح اشلها آورده شده استاي برا در این فرم دکمه
،  در نوار ابزار فرم ظاهر شده.  ، نمودار تصحیح اشلها در آن آمده است شود که ، فرمی ظاهر می این دکمه

  . )33-8(شکل .  وجود دارد) ، چاپ کردن نمودار و خروج مشاهده محتوي چاپ(هایی براي  گزینه
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   فرم جدول ریتینگ–) 31- 8(شکل 

  

  
   فرم تصحیح اشلها–) 32- 8(شکل 
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   فرم نمودار تصحیح اشلها–) 33- 8(شکل 

  
  :  برگه سیالب-7- 8-3

در این فرم .  شود ، فرم سیالب باز می »روش مولینه«از منوي » جدول سیالب«با کلیک کردن بر گزینه 
،  در مواقع سیالبی.   ابزار و دکمه وجود داردو یک جدول و چند کادر اطالعاتی و نوار» اصلی«یک منوي 

شود و  ، اشل قرائت می ، یک بار توسط متصدي یا بوسیله لمینگراف به طور دائم معموالً در هر دو ساعت
  . گردد ، دبی سیالب برآورد می  اشل و یا فرمول معین شده براي آن منحنی-با استفاده از منحنی دبی 

  :ها  دکمه- 7-1- 8-3

، برنامه براي هر سیل یک شماره قرار   که همه ساله ممکن است چندین سیل اتفاق بیافتد لذااز آنجا
در .  در کادري دیگر تاریخ وقوع سیالب باید وارد گردد.  دهد که باید در محل تعبیه شده وارد گردد می

توان به سیلهاي  میها  وجود دارد که بوسیله آن» سیل قبلی«و » سیل بعدي«هاي  روي فرم دو دکمه با نام
ها  نیز روي فرم وجود دارد که بوسیله آن» سیل جدید«اي با نام  دکمه.  رودخانه در طول سال دست یافت

، اشلهاي  ، تاریخ وقوع سیل ، شماره سیل این اطالعات شامل.  ، اطالعات یک سیل را وارد نمود توان می
گردد و کاربر  ماره سیالب توسط برنامه وارد میش.  قرائت شده و ساعت قرائت هر یک از اشلها می باشد
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، شماره سیالب یک عدد  کلیک شود» سیل جدید«هنگامی که بر دکمه .  نیازي به ورود یا تغییر آن ندارد
  . گیرد  ساعته براي ورود اشلهاي سیالبی در اختیار کاربر قرار می24افزایش یافته و جدول 

و با ورود اشل در ساعات قرائت شده و کلیک کردن بر پس از وارد کردن اطالعات خواسته شده 
،  ها انترپوله شده و تصحیح اشل معادل آن روز ، اشل ، براي ساعات قرائت نشده »انجام محاسبات«دکمه 

 اشل محاسبه و در جدول ثبت -شود و دبی متناظر با آن اشل با استفاده از فرمول منحنی دبی  اعمال می
» ثبت نتایج«اگر بر دکمه .  شود ، محاسبه و در کادري ارائه می متوسط روز سیالبیهمچنین دبی .  گردد می

گردد و در ستون مالحظات روز سیالبی در  هاي ماهانه ثبت می ، دبی روز سیالبی در برگه کلیک کنید
  . هرگز این کلمه را پاك نکنید.  گردد ثبت می) سیالب(برگه ماهانه 

، بستر رودخانه از نظر فرسایش کف   است که در هنگام پیک سیالباز آنجا که فرض منطقی بر این
صفر در نظر گرفته شده و ) اشل ماکزیمم(، لذا تصحیح اشل مربوط به دبی پیک  ، رسیده است به حد ثبات

بطوري که در آغاز وقوع سیل تصحیح .  شوند ، دوباره بازسازي می ، سایر تصحیح اشلها با انترپوله کردن
،  در پیک سیالب.  شود شود و با شیب مناسب این تصحیح اشل به صفر نزدیک می ز منظور میاشل آن رو

، دوباره تصحیح اشل به سمت تصحیح اشل آن  شود و با فروکش کردن سیالب ، صفر می تصحیح اشل
  . کند روز میل می

  

  
   فرم برگه سیالب–) 34- 8(شکل 
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   فرم هیدروگراف سیل–) 35- 8(شکل 

  

در نوار ابزار فرم .  دهد  را نمایش میی، نمودار تغییرات اشل در روز سیالب »یش هیدروگرافنما«دکمه 
  . وجود دارد) ، چاپ کردن نمودار و خروج مشاهده محتوي چاپ(هایی براي  ، گزینه هیدروگراف سیل

  :  منوي اصلی- 7-2- 8-3
  :  ذخیره کردن- 1- 7-2- 8-3

در صورت ناقص بودن اطالعات پیغام .  کند ژه ذخیره می، اطالعات فرم را در فایل پرو این گزینه
با تعیین .  باز خواهد شد» save dialog«، پنجره  اي باز نباشد در صورتی که پروژه.  شود مناسب ارسال می

  . شود فایل ذخیره می» save«مسیر و نام فایل و کلیک کردن بر دکمه 
  :  ارسال به اکسل- 2- 7-2- 8-3

  . نماید  منتقل میEXCELت موجود در جدول فرم سیالب را به محیط ، اطالعا این گزینه
  :  بازیابی از بانک- 3- 7-2- 8-3

از نرم افزار و بانک اطالعاتی » 410- 006«، براي بازیابی اطالعات سیالب از فرم استاندارد  این گزینه
»DATAEASE «باشد در حال حاضر این گزینه فعال نمی.  طراحی شده است .  
  :  چاپ کردن- 4- 7-2- 8-3

  . باشد این گزینه داراي دو زیر گزینه براي چاپ جدول سیل و هیدروگراف سیل می
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  :  مشاهده محتوي چاپ- 5- 7-2- 8-3

.  باشد این گزینه داراي دو زیر گزینه براي مشاهده محتوي چاپ جدول سیل و هیدروگراف سیل می
  . گیري به آن اشاره شد  اندازهدهد که در فرم خالصه این گزینه فرم دیگري را نمایش می

  : خروج- 6- 7-2- 8-3

  . شود ، از این گزینه استفاده می براي خارج شدن و بستن فرم
  :  نوار ابزار- 7-3- 8-3

 ،  )، خروج ، مشاهده محتوي چاپ جدول ، چاپ جدول ذخیره کردن(هاي  در نوار ابزار این فرم قابلیت
نوار .  اند هاي یاد شده آورده شده ترسی آسان به گزینههاي مناسب براي دس هایی با برچسب در دکمه

  . پیمایش جدول سیالب نیز در این نوار ابزار وجود دارد
  : هاي ماهانه  برگه-8- 8-3

، فرم  در فرم اصلی برنامه هیدرومتري» روش مولینه«از منوي » برگه ماهانه«با کلیک کردن بر گزینه 
اي و یک فرم با  و یک منوي زمینه» ها گزینه«و » اصلی« یک منوي در این فرم حاوي.  شود ماهانه باز می

صبح (، معموالً دو بار  در هر روز.  دوازده دکمه رادیویی و چند کادر اطالعاتی و نوار ابزار و دکمه است
براي وارد کردن .  شود ، قرائت می وسیله لمینگراف به طور دائم ه، اشل رودخانه توسط متصدي یا ب )و عصر

هاي  ، اشلها را در ستون ، روي دکمه رادیویی آن ماه کلیک کنید و در جدول آن ماه شلهاي هر ماها
  . مربوطه وارد کنید

  : ها  دکمه- 8-1- 8-3

» انجام محاسبات«، با کلیک کردن بر دکمه  پس از وارد کردن اشلهاي صبح و عصر در جدول
ر با آن اشلها با استفاده از جدول ریتینگ یا فرمول شود و دبی متناظ ، اعمال می تصحیح اشل معادل آن روز

، محاسبه و در ستون  همچنین دبی متوسط روز.  گردد  اشل محاسبه و در جدول ثبت می- منحنی دبی 
، حداقل دبی  ، حداکثر دبی روزانه در ماه ، دبی متوسط ماهانه همچنین در کادرهایی.  گردد  مربوطه وارد می

ضمن » برگه ساالنه«دکمه .  شوند ر جریان عبوري در ماه به متر مکعب ثبت میروزانه در ماه و مقدا
  . دهد ، فرم ساالنه را نمایش می ، در صفحات آنها ها هاي ماه محاسبه کلیه دبی

تصحیح اشل مجددا «، به دکمه رادیویی  اگر در کادري که مربوط به اعمال تصحیح اشلها ست
طور  ، این تصحیح اشلها به  بار که دکمه انجام محاسبات زده شود، در هر عالمت بزنید» محاسبه شود

» تصحیح اشلهاي ثبت شده اعمال گردد«اگر در کادر فوق بر دکمه .  گردد اتوماتیک محاسبه و اعمال می
  . صورت دستی وارد کنید توانید تصحیح اشلها را به ، می عالمت زده شود



 GLH-84017:  کد پروژه                                                                                                                                     فصل هشتم 

58 

) 37- 8(کل ـویر آن را در شـشود که تص یـرمی نمایان م، ف با کلیک کردن بر دکمه انترپوله کردن
، روزهاي بین آن دو تاریخ با انترپوله کردن  ، دبی روزانه در این فرم با وارد کردن دو تاریخ.  بینید می

ثبت ) انترپوله(گردد و در ستون مالحظات در برگه ماهانه عبارت  هاي ماهانه ثبت می محاسبه و در برگه
  . ز این عبارت را پاك نکنیدهرگ.  گردد می

  : »اصلی« منوي - 8-2- 8-3

  :  ذخیره کردن- 1- 8-2- 8-3

در صورت ناقص بودن اطالعات پیغام .  کند ، اطالعات فرم را در فایل پروژه ذخیره می این گزینه
یین با تع.  باز خواهد شد» save dialog«، پنجره  اي باز نباشد در صورتی که پروژه.  شود مناسب ارسال می

  . شود فایل ذخیره می» save«مسیر و نام فایل و کلیک کردن بر دکمه 
  :  ذخیره در متن- 2- 8-2- 8-3

با زدن این زیر .  نماید ، اطالعات موجود در جدول ماهانه را در یک فایل متنی ذخیره می این گزینه
، اطالعات جدول  ام فایلباز خواهد شد و بعد از دریافت مسیر و ن»  save dialog «، گزینه پنجره  منو

هنگام درج نام فایل در کادر .  کند ، در مسیر داده شده ذخیره می گیري را با نام تعیین شده خالصه اندازه
» file name  « نوشتن پسوند الزم نیست و برنامه پسوند*.txtدر صورت .  دهد  را به فایل اختصاص می

  . گردد  اخطار ارسال می، پیغام وجود فایل متنی با همان نام در مسیر
  :  ارسال به اکسل- 3- 8-2- 8-3

  . نماید  منتقل میEXCEL، اطالعات موجود در جدول فرم ماهانه را به محیط  این گزینه
  :  بازیابی از بانک- 4- 8-2- 8-3

طراحی » DATAEASE«افزار و بانک اطالعاتی  ، براي بازیابی اطالعات فرم ماهانه از نرم این گزینه
  . باشد در حال حاضر این گزینه فعال نمی.  شده است

  : چاپ کردن- 5- 8-2- 8-3

  . باشد طور جداگانه می ههایی براي چاپ جدول ماهانه ب این گزینه داراي زیر گزینه
  :  مشاهده محتوي چاپ- 6- 8-2- 8-3

  . گیري به آن اشاره شد دهد که در فرم خالصه اندازه این گزینه فرم دیگري را نمایش می
  :  خروج- 7- 8-2- 8-3

  . شود ، از این گزینه استفاده می براي خارج شدن و بستن فرم
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  : »ها گزینه« منوي - 8-3- 8-3

ها و انجام  ، انترپوله کردن دبی اي براي نمایش برگه ساالنه ، زیر گزینه هاي این فرم در منوي گزینه
  . اند محاسبات وجود دارد که قبال تشریح شده

  :  نوار ابزار- 8-4- 8-3

هایی  ، در دکمه )، مشاهده محتوي چاپ و خروج ، چاپ ذخیره کردن(هاي  ، قابلیت ار ابزار این فرمنو
نوار پیمایش جدول .  اند هاي یاد شده آورده شده هاي مناسب براي دسترسی آسان به گزینه با برچسب

  . ماهانه نیز در این نوار ابزار وجود دارد

  

  
   فرم برگه ماهانه–) 36- 8(شکل 

  

  
  ها  فرم برگه انترپوله کردن دبی–) 37- 8(شکل 
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  :  برگه ساالنه-9- 8-3

دو جدول نیز در این .  در این فرم کادري براي وارد کردن سطح حوزه به کیلومترمربع وجود دارد
، دبی متوسط و  اشل متوسط(اند  هاي ماهانه ثبت شده فرم وجود دارد که در جدول فوقانی اطالعات برگه

مجموع دبی (، پارامترهاي  ، در جدول پایین »انجام محاسبات« با کلیک کردن بر دکمه و) تصحیح اشل
، ارتفاع بر حسب  ، حجم ماهانه به میلیون متر مکعب ، حداقل ماهانه ، حداکثر ماهانه ، میانگین ماهانه ماهانه

.  شوند می جداگانه محاسبهطور  هبراي هر ماه ب) میلیمتر و دبی ویژه بر حسب لیتر در ثانیه در کیلومترمربع
  . شوند هاي یاد شده براي کل سال محاسبه می ، پارامتر در ستون آخر جدول پایینی

هاي روزانه هر ماه بر تعداد  ، مجموع دبی براي محاسبه معدل دبی ماهیانه یا دبی متوسط ماهیانه
گردد که   همان ماه استخراج میماکزیمم و مینیمم دبی هر ماه از دبی روزانه.  گردد روزهاي آن تقسیم می

 متر جهت محاسبه جریان آب در حوضه آبریز به میلی.  شود در انتهاي جدول دبی روزانه نوشته می
 تقسیم نموده تا 1000هاي آن ماه ضرب نموده و بر عدد  بایست ابتدا دبی متوسط آن ماه را در ثانیه می

ضه آبریز بر حسب کیلومترمربع تقسیم نموده تا حجم آب به میلیون متر مکعب بدست آید و بر سطح حو
  . جریان آب جاري محاسبه گردد

  

  حجم آب جریان یافته در هر ماه به میلیون متر مکعب× 1000

  سطح حوضه آبریز به کیلومتر مربع
  جریان آب جاري در حوضه به میلیمتر= 

  

  : گردد براي محاسبه دبی مخصوص یا دبی ویژه به صورت زیر عمی می

  لیتر)  سال (حجم جریان آب جاري در ماه 

  ) سال (هاي ماه  تعداد ثانیه
دبی مخصوص بر حسب لیتر در ثانیه در کیلومتر مربع=   

  

  دبی متوسط ماهانه یا ساالنه متر مکعب در ثانیه× 1000

  سطح حوضه آبریز به کیلومتر مربع
دبی مخصوص بر حسب لیتر در ثانیه در کیلومتر مربع=   
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  :»اصلی« منوي - 9-1- 8-3

  :  ثبت در بانک-1- 9-1- 8-3

طراحی شده » DATAEASE«، براي ثبت نتایج فرم ساالنه به نرم افزار و بانک اطالعاتی  این گزینه
  . باشد در حال حاضر این گزینه فعال نمی.  است

  :  ارسال به اکسل-2- 9-1- 8-3

  . نماید  منتقل میEXCELمحیط ، اطالعات موجود در جدول فرم ماهانه را به  این گزینه
  : چاپ کردن-3- 9-1- 8-3

طور جداگانه  ه بA3 و A4هاي  هایی براي چاپ جدول ساالنه در اندازه این گزینه داراي زیرگزینه
  . باشد می

  :  مشاهده محتوي چاپ-4- 9-1- 8-3

 A3 و A4هاي  هایی براي مشاهده محتوي چاپ جدول ساالنه در اندازه این گزینه داراي زیر گزینه
گیري به آن  دهد که در فرم خالصه اندازه این گزینه فرم دیگري را نمایش می.  باشد طور جداگانه می هب

  . اشاره شد
  :  خروج-5- 9-1- 8-3

  . شود ، از این گزینه استفاده می براي خارج شدن و بستن فرم
  :  نوار ابزار- 9-2- 8-3

هاي  هایی با برچسب ، در دکمه ) محتوي چاپ و خروج، مشاهده چاپ(هاي  ، قابلیت نوار ابزار این فرم
  . اند هاي یاد شده آورده شده مناسب براي دسترسی آسان به گزینه
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   فرم برگه ساالنه–) 38- 8(شکل 

  

  : هاي دیگر  روش-10- 8-3
  :  سرعت-10-1- 8-3

  : این گزینه داراي دو زیر گزینه است
  :  شناور سطحی- 10-1-1- 8-3

فاصله نقطه شروع (شود که با وارد کردن اطالعات  ، فرمی ظاهر می این زیر گزینهبا کلیک کردن بر 
و کلیک کردن ) و پایان در کادر طول و زمان الزم براي طی شدن این مسافت بوسیله شناور در کادر زمان

براي خروج از صفحه تعبیه شده » بستن«دکمه .  شود سرعت جریان عبوري محاسبه می» اجرا«بر دکمه 
  . ستا

  :  شناور عمقی- 10-1-2- 8-3

فاصله نقطه شروع (شود که با وارد کردن اطالعات  ، فرمی ظاهر می با کلیک کردن بر این زیر گزینه
و پایان در کادر طول و زمان الزم براي طی شدن این مسافت بوسیله شناور در کادر زمان و طول میله 

سرعت جریان عبوري » اجرا«کردن بر دکمه و کلیک ) شناور و طول قسمت خارج از آب و عمق آب
  . براي خروج از صفحه تعبیه شده است» بستن«دکمه .  شود محاسبه می

  :  دبی-10-2- 8-3

  : این گزینه داراي سه زیر گزینه است
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  :  روش وزنی- 10-2-1- 8-3

)  زمانوزن آب و(شود که با وارد کردن اطالعات  ، فرمی ظاهر می با کلیک کردن بر این زیر گزینه
براي خروج از صفحه » بستن«دکمه .  شود دبی جریان عبوري محاسبه می» اجرا«و کلیک کردن بر دکمه 

  . تعبیه شده است
  :  روش حجمی- 10-2-2- 8-3

زمان در کادر (شود که با وارد کردن اطالعات  ، فرمی ظاهر می با کلیک کردن بر این زیر گزینه
.  شود می دبی جریان عبوري محاسبه» اجرا«کردن بر دکمه و کلیک ) حجم آب در کادر حجم زمان و
  . براي خروج از صفحه تعبیه شده است» بستن«دکمه 

  :  روش مواد شیمیایی- 10-2-3- 8-3

شود که با وارد کردن اطالعات  ، فرمی ظاهر می »نمک با دبی ثابت«با کلیک کردن بر زیر گزینه 
حلول نمک به مترمکعب در ثانیه و غلظت نمونه آب رودخانه ، دبی م غلظت محلول اولیه به گرم در لیتر(

دبی جریان عبوري بر حسب مترمکعب در ثانیه محاسبه » اجرا«و کلیک کردن بر دکمه ) به گرم در لیتر
  . براي خروج از صفحه تعبیه شده است» بستن«کمه  د.  شود می

  : هاي تجربی  روش- 10-2-4- 8-3

،  ، شزي ، دارسی ، بیزن کاتر(هاي  ین مقدار ضریب مانینگ به روشهایی براي تعی در این فرم دکمه
،  هاي یاد شده پارامتر الزم دار کردن هر یک از روش با عالمت.  وجود دارد) ، میر ، استریکلر مستقیم

میزان شیب کف رودخانه را نیز .  شود که باید پارامتر مذکور را در کادر تعبیه شده وارد کنید خواسته می
  . کادر مربوط وارد کنیددر 

، از فایل پروژه بازیابی  اطالعات الزم«، در کادر  خواهید از اطالعات پروژه استفاده کنید اگر می
در این صورت مشخصات مقطع فعال کنونی پروژه به .  کلیک کنید» اجرا«عالمت بزنید و بر دکمه » گردد
گیري در ستون  در برگه خالصه اندازه، مشخصات مقطع در جدول سمت چپ و اشلهاي موجود  عنوان

، در کادر  خواهید از اطالعات پروژه استفاده نکنید اگر می.  گردند اشل جدول سمت راست بارگذاري می
، عمق و فاصله از مبداء  عالمت بزنید و مشخصات مقطع» گردد ، در جدول وارد می اطالعات الزم«کناري 

دبی .  ، اشل را در ستون مخصوص وارد کنید ل سمت راسترا در جدول سمت چپ وارد کنید و در جدو
  . بر حسب متر مکعب در ثانیه محاسبه خواهد شد

، مقادیر ضریب  در جدول سمت چپ.  شوند در این فرم دو جدول دیگر در پایین صفحه مشاهده می
ع آورده مانینگ براي بعضی از مقاطع و در جدول سمت راست مقادیر ضریب بیزن براي بعضی از مقاط
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.  گردد ، دکمه ارسال نتایج فعال می پس از انجام محاسبات و محاسبه دبی متناظر با اشلهاي ورودي.  اند شده
گیري فراهم  به برگه خالصه اندازه) دبی و اشل(با کلیک کردن بر این دکمه امکان ارسال نتایج محاسبات 

  . شده است
  :  منوي کمک-11- 8-3
  :  کمک-11-1- 8-3

امکان «» در هر صفحه با فشار دادن دکمه .  دهد ه راهنماي استفاده از برنامه را نمایش میاین گزین
  . دسترسی به راهنماي همان صفحه وجود دارد

  : پدیدآورندگان -11-2- 8-3

شود که مشخصات محقق و حامیان تهیه این  ، فرمی ظاهر می با کلیک کردن بر این زیر گزینه
  . اند افزار معرفی شده نرم

  

  
  هاي دیگر گیري دبی و سرعت به روش هاي اندازه   فرم–) 39- 8(شکل 
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  فرم محاسبه دبی با استفاده از فرمول مانینگ - )40- 8(شکل 

  
  :  نرم افزار تبخیرسنجی- 8-4
  :  فرم اصلی برنامه-1- 8-4

، چند  ، چند دکمه ، چند کادر ویرایشtool bar ، یک  اصلی و کمکياین صفحه داراي یک منو
این صفحه مشابه فرم .  دهد این فرم را نشان می) 41- 8(شکل .  باشد اي می برچسب و یک منوي زمینه

  . هاي تبخیرسنجی طراحی شده است  براي قرائت ادوات ایستگاه410- 025
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   فرم اصلی نرم افزار تبخیرسنجی-) 41- 8(شکل 

  

  :ها و کادرها  برچسب- 1-1- 8-4

، تعداد  ، سال آبی ، کد ایستگاه ، نام ایستگاه ی نظیر نام سازمان، اطالعات ها و کادرها در برچسب
 جدول اطالعاتی فرم.  شود ، روز جاري و روز از سال نمایش داده می ، شماره ماه ، نام ماه روزهاي سال

طور همزمان در کادرهاي  اي است که اطالعات هواشناسی یک روز به خصوص به به گونه»  410- 025 «
شود به این ترتیب در این فرم یک روز به عنوان روز جاري معرفی  شخصی نمایش داده میجداگانه و م

  . روز جاري روزي است که اطالعات آن روز در فرم در حال نمایش است.  گردد می

 ، از فرم مشخصات ، و سال آبی ، کد ایستگاه ، نام حوزه آبریز ، نام ایستگاه هاي این فرم نظیر نام رود خانه کادر
به این فرم »  410- 027 «گردند و یا از فرم  اطالعات این فرم یا به صورت دستی وارد می.  گردد پروژه تکمیل می

باشد که در محاسبات رطوبت نسبی  ، کادر ارتفاع از سطح دریا می یکی از کادرهاي مهم این فرم.  شوند ارسال می
  . ازاد را به صورت دقیق در این کادر وارد نماییدمیزان ارتفاع ایستگاه از سطح دریاهاي .  کاربرد دارد
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نام «،  »تاریخ تهیه«،  »واحد اقدام کننده«هایی وجود دارد که شامل  در پایین فرم کادرها و برچسب
این کادرها توسط کاربر وارد .  شود ، در آن نوشته می »نام متصدي«و » نام کنترل کننده«،  »تهیه کننده

  . گردد می
  : وي اصلی من- 1-2- 8-4

هاي این منو  اینک به شرح گزینه.  نماید هاي متفاوتی را مشاهده می ، گزینه با باز کردن منوي اصلی
  . پردازیم می

  :  پروژه جدید- 1- 1-2- 8-4

با کلیک کردن .  ، روي این گزینه کلیک کنید خواهید یک پروژه جدید را آغاز کنید هنگامی که می
، کد  ، نام ایستگاه اطالعاتی نظیر نام سازمان.  شود نمایان می»  پروژهمشخصات  «روي این گزینه برگه 

سال آبی به صورت کامل و با چهار رقم وارد .  شود ایستگاه و سال آبی در کادرهاي این فرم وارد می
با زدن دکمه .   مربوطه را عالمت بزنیدCheckBox، دکمه  اگر سال آبی مورد نظر کبیسه است.  گردد
، که باید به نحوي  باشد  خالی از اطالعات می410-025، کادرهاي فرم  در ابتدا.  شود ین فرم بسته میتائید ا
  . این اطالعات را به صورت دستی وارد کنید.  پرشود

  :  ذخیره کردن یک پروژه- 2- 1-2- 8-4

 مسیر و نام ، براي دریافت » ذخیره کردن یک پروژه «اي  ، پنجره محاوره با کلیک کردن بر این گزینه
هاي تحت  برنامه»  save dialog «، همان پنجره  این پنجره در حقیقت.  فایل پروژه باز خواهد شد

windowsنامی را در محل  بعد از رفتن به مسیر مورد نظر.   است ،» file name  « به عنوان نام پروژه ،
را tab.*زیرا برنامه به طور پیش فرض پسوند ،  ، را حتماً بدون پسوند ذخیره کنید فایل پروژه.  تایپ نمائید

این پنجره در نرم .  کلیک کنید»  save «، بر دکمه  بعد از تایپ نام پروژه.  دهد به فایل پروژه اختصاص می
ها در  بهتر است براي جلوگیري از اشتباه هنگام باز کردن پروژه.  افزار هیدرومتري نشان داده شده است

، در پوشه  گاه یک پوشه ایجاد نمائید و پرونده ساالنه هر ایستگاه را با نام عدد آن سال، براي هر ایست آینده
  . همچنین بهتر است نام فایلها به صورت التین تایپ شود.  آن ایستگاه ذخیره کنید

  :  ذخیره کردن مجدد- 3- 1-2- 8-4

ز دریافت مسیر و نام فایل باز خواهد شد و بعد ا»  save dialog «با کلیک کردن بر این گزینه پنجره 
،  همانطور که قبالً نیز ذکر شد.  کند ، در مسیر داده شده ذخیره می ، پروژه جاري را با نام تعیین شده پروژه

 را به فایل tab.*نوشتن پسوند الزم نیست و برنامه پسوند »  file name «هنگام درج نام فایل در کادر 
  . افزار هیدرومتري نشان داده شده استاین پنجره در نرم .  دهد اختصاص می
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  :  بازکردن یک پروژه- 4- 1-2- 8-4

، براي دریافت مسیر و نام فایل  » بازکردن یک پروژه «اي  ، پنجره محاوره با کلیک کردن بر این گزینه
.   استwindowsهاي تحت  برنامه»  open dialog «، همان پنجره  این پنجره در حقیقت.  پروژه باز خواهد شد

کلیک »  open «باشد را انتخاب و بر دکمه   میtab.*، که با پسوند  ، فایل پروژه بعد از رفتن به مسیر مورد نظر
در صورتی که فایل پروژه در مسیر .  گردد حال تمام اطالعات پروژه در صفحات مختلف بارگذاري می.  نمائید

هایی را که در همین برنامه ایجاد و ذخیره  تواند فایل  میاین برنامه فقط.  شود ، پیغام خطا داده می موجود نباشد
  . این پنجره در نرم افزار هیدرومتري نشان داده شده است.  اند را بارگذاري نماید شده

  :  مشخصات پروژه- 5- 1-2- 8-4

،  اطالعاتی نظیر نام سازمان.  شود نمایان می»  مشخصات پروژه «با کلیک کردن روي این گزینه برگه 
اگر .  شود ، کد ایستگاه و سال آبی در کادرهاي این فرم وارد می ، نام ایستگاه ، نام رودخانه م حوزه آبریزنا

با زدن دکمه تائید این فرم .   مربوطه را عالمت بزنیدCheckBox، دکمه  سال آبی مورد نظر کبیسه است
  . ستاین پنجره در نرم افزار هیدرومتري نشان داده شده ا.  شود بسته می

  : ها  مشخصات ایستگا- 6- 1-2- 8-4

جدول اطالعاتی این .  شود نمایان می»  ها مشخصات ایستگاه «با کلیک کردن روي این گزینه برگه 
ها  باشد و اطالعاتی نظیر تعداد ایستگاه هاي آب و هواشناسی می ، شامل مشخصات کامل کلیه ایستگاه فرم

در این فرم قابلیت جستجو و فیلتر جدول .  ورده شده استو شماره ردیف جاري در دو کادر جداگانه آ
توان به محیط  جدول اطالعاتی این فرم را می.  ها بر اساس کد ایستگاه فراهم شده است مشخصات ایستگاه

EXCEL فراهم شده » اصلی« فرستاد و قابلیت چاپ و نمایش محتوي چاپ در روي فرم و در منوي
  . آورده شده است) 42-8(این فرم در شکل .  شود رم بسته میبا زدن دکمه خروج این ف.  است
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   فرم مشخصات ایستگاه هاي آب و هواشناسی-) 42- 8(شکل 

  

،  هایی براي حرکت در روي فرم در این فرم نواري وجود دارد که با جدول مرتبط است و کلید
توان مشخصات یک  وده و میاین جدوا قابل ویرایش ب.  ها وجود دارد حذف کردن یا اضافه کردن ردیف

  . ایستگاه را تغییر داد و یا یک ایستگاه جدید اضافه نمود یا یک ایستگاه را حذف نمود

با انتخاب یک .  ها لیست شده است این فرم یک کادر پایین کشیدنی دارد که در آن کد کلیه ایستگاه
اگر در کادر فیلتر .  دهد ایش می، آن کد را یافته و نم ، نرم افزار ضمن جستجو در جدول مشخصات کد

کلیک شود، فقط مشخصات ایستگاه با کد مورد » فیلتر«کردن ، کد یک ایستگاه وارد گردد و بر دکمه 
، جدول از حالت فیلتر خارج شده و مشخصات »همه«با کلیک کردن بر دکمه .  شود نظر نمایش داده می

  . ها در جدول مجددا لیست خواهد شد کلیه ایستگاه
  :  بازیابی از بانک- 7- 1-2- 8-4

افزار و بانک اطالعاتی  از نرم» 410- 025«، براي بازیابی اطالعات از فرم استاندارد  این گزینه
»DATAEASE «باشد در حال حاضر این گزینه فعال نمی.  طراحی شده است .  
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  :  تنظیمات چاپگر- 8- 1-2- 8-4

بوسیله این گزینه .  گردد  براي برنامه تعریف میدراین گزینه چاپگر مورد نظر و متصل به کامپیوتر
 را windowsالبته برنامه تنظیمات محیط .  توان نوع چاپگر و نوع و اندازه کاغذ را مشخص نمود می

  . افزار هیدرومتري نشان داده شده است این پنجره در نرم.  گزیند عنوان پیش فرض بر می به
  :  چاپ کردن-9- 1-2- 8-4

در صورت .  نماید را چاپ می»  410- 025 «هاي تبخیرسنجی  قرائت ادوات ایستگاهاین گزینه فرم 
  .شود ، قسمت داراي نقص چاپ نمی ناقص بودن اطالعات

  :  مشاهده محتوي چاپ- 10- 1-2- 8-4

در .  دهد می ، نمایش دهد و در آن، آنچه را که چاپ خواهد شد این گزینه فرم دیگري را نمایش می
، بارگذاري کردن  کردن ، ذخیره ، کوچک نمائی هایی براي بزرگنمائی دکمه»  ي چاپنمایش محتو «فرم 
این پنجره در نرم افزار هیدرومتري .  ، چاپ کردن و بستن فرم وجود دارد ، تنظیم چاپگر هاي چاپی فایل

  . نشان داده شده است
  :  خروج- 11- 1-2- 8-4

هنگام خروج از برنامه پیغامی مبنی بر .  شود براي خارج شدن از برنامه از این گزینه استفاده می
،  سازي داده شود در صورتی که پاسخ مثبت به ذخیره.  سازي تغییرات در پروژه نمایان خواهد شد ذخیره

سازي پروژه است و  پاسخ منفی به منزله انصراف از ذخیره.  سازي بسته خواهد شد پروژه بعد از ذخیره
،  را بزنید»  انصراف «در صورتی که دکمه .  ت انجام شده بسته خواهد شدپروژه بدون ذخیره کردن تغییرا

  . فایل پروژه بسته نخواهد شد
  : » کمک « منوي - 1-3- 8-4

وجود دارد که به ترتیب راهنماي استفاده از » پدیدآورندگان«و » کمک«هاي  در این منو فقط گزینه
  . افزار هیدرومتري نشان داده شده است ها در نرم نجرهاین پ.  دهند برنامه و شناسنامه برنامه را نشان می

  :  نوار ابزار- 1-4- 8-4

،  ، بازیابی از بانک چاپ ، ایجاد یک پروژه جدید ، باز کردن ، ذخیره کردن هاي در نوار ابزار گزینه
 ارائه تر به این موارد ، براي دسترسی آسان هاي مناسب ، با بر چسب مشاهده محتوي چاپ و خروج از برنامه

  . شده است
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  : ها  دکمه- 1-5- 8-4

  :  دکمه روز قبل- 1- 1-5- 8-4

با زدن این دکمه اطالعات روز قبل .  هاي روز قبل تعبیه شده است این دکمه براي دسترسی به داده
  . شود نسبت به روز جاري در کادرهاي اطالعاتی نمایش داده می

  :  دکمه روز بعد- 2- 1-5- 8-4

با زدن این دکمه اطالعات روز بعد .  هاي روز بعد تعبیه شده است به دادهاین دکمه براي دسترسی 
  . شود نسبت به روز جاري در کادرهاي اطالعاتی نمایش داده می

  :  دکمه ماه قبل- 3- 1-5- 8-4

با زدن این دکمه اطالعات روز نظیر در .  هاي ماه قبل تعبیه شده است این دکمه براي دسترسی به داده
  . شود  به روز جاري در کادرهاي اطالعاتی نمایش داده میماه قبل نسبت

  :  دکمه ماه بعد- 4- 1-5- 8-4

با زدن این دکمه اطالعات روز نظیر در .  هاي ماه بعد تعبیه شده است این دکمه براي دسترسی به داده
  . شود ماه بعد نسبت به روز جاري در کادرهاي اطالعاتی نمایش داده می

  : انه دکمه ماه- 5- 1-5- 8-4

  .این فرم در ادامه تشریح خواهد شد.  تعبیه شده است»  410- 027 «این دکمه براي دسترسی به فرم 
  :  دکمه ساالنه- 6- 1-5- 8-4

  .این فرم در ادامه تشریح خواهد شد.  تعبیه شده است»  410- 029 «این دکمه براي دسترسی به فرم 
  :  دکمه تبخیر ساالنه- 7- 1-5- 8-4

  .این فرم در ادامه تشریح خواهد شد.  تعبیه شده است»  410- 028 «ترسی به فرم این دکمه براي دس
  :  دکمه باران ساالنه- 8- 1-5- 8-4

  .این فرم در ادامه تشریح خواهد شد.  تعبیه شده است»  410- 031 «این دکمه براي دسترسی به فرم 
  : ها  دکمه مشخصات ایستگاه-9- 1-5- 8-4

 این فرم قبالً تشریح شده .ها تعبیه شده است ل مشخصات ایستگاهاین دکمه براي دسترسی به جدو
  . است
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  : برگه ماهانه-2- 8-4

، چند کادر ویرایش، چند دکمه و  tool bar ، یک  اصلی و ویرایشياین صفحه داراي یک منو
بت  براي ث410- 027این صفحه مشابه فرم .  دهد این فرم را نشان می) 43- 8(شکل .  باشد چند برچسب می

  . ماهانه قرائت ادوات ایستگاه هاي تبخیرسنجی طراحی شده است

  

  
   هاي تبخیرسنجی  فرم ثبت ماهانه قرائت ادوات ایستگاه- )43- 8(شکل 

  

  : ها و کادرها برچسب - 2-1- 8-4

، سال  ، ارتفاع ایستگاه ، کد ایستگاه ، نام ایستگاه ، اطالعاتی نظیر نام سازمان ها و کادرها در برچسب
به »  410- 027 «جدول اطالعاتی فرم .  شود ، حوزه آبریز و کد حوزه آبریز نمایش داده می ، نام ماه آبی

  . شود اي است که اطالعات هواشناسی یک ماه به خصوص نمایش داده می گونه

، حوزه آبریز   ، نام ماه ، سال آبی ، ارتفاع ایستگاه ، کد ایستگاه ، نام ایستگاه هاي این فرم نظیر نام سازمان کادر
اطالعات این فرم یا به صورت دستی وارد .  گردد ، از فرم مشخصات پروژه تکمیل می و کد حوزه آبریز

مقدار باد «، کادر  یکی از کادرهاي مهم این فرم.  وجود دارد»  410- 025 «گردند و امکان انتقال آن به فرم  می
 شهریور ماه سال 31مقدار باد .  ت مقدار باد کاربرد داردباشد که در محاسبا می»  شهریور ماه سال آبی قبل31

هایی وجود دارد که شامل  در پایین فرم کادرها و برچسب.  آبی قبل را به صورت دقیق در این کادر وارد نمایید
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ل این کادرها توسط برنامه محاسبه و تکمی.  باشد هاي ایستگاه مورد نظر می مقادیر مجموع یا متوسط ماهانه داده
گردد که ثبت  مجددا یادآور می.  هاي ثبت شده در ایستگاه را وارد نماید کاربر در این فرم باید داده.  گردد می

در صورتی که ثبت اطالعات در آن فرم انجام شده .  انجام گردد»  410- 025 «، اصوال باید در فرم  اطالعات
  . باشد نمی»  410-027 «، نیازي به ثبت مجدد در این فرم یعنی فرم  باشد

  :  منوي اصلی- 2-2- 8-4

هاي این منو  اینک به شرح گزینه.  نماید هاي متفاوتی را مشاهده می ، گزینه با باز کردن منوي اصلی
  . پردازیم می

  : سازي متنی  ذخیره- 1- 2-2- 8-4

 با . نماید را در یک فایل متنی ذخیره می»  410- 027 «، اطالعات موجود در جدول فرم  این گزینه
، اطالعات  باز خواهد شد و بعد از دریافت مسیر و نام فایل»  save dialog «، گزینه پنجره  زدن این زیر منو

هنگام درج نام فایل در کادر .  کند  ، در مسیر داده شده ذخیره می را با نام تعیین شده»  410- 027 «جدول 
» file name  « نوشتن پسوند الزم نیست و برنامه پسوند*.txtدر صورت .  دهد  را به فایل اختصاص می

  . گردد ، پیغام اخطار ارسال می وجود فایل متنی با همان نام در مسیر
  :  ارسال به اکسل- 2- 2-2- 8-4

با .  نماید  منتقل میEXCELرا به محیط »  410- 027 «، اطالعات موجود در جدول فرم  این گزینه
هاي گسترده طراحی شده است و  این فرم شبیه محیط صفحه.   شد باز خواهدی، فرم واسط زدن این زیر منو

  . شود  میEXCEL، بر روي جدول فرم وارد محیط  با دوبار کلیک
  : چاپ کردن - 3- 2-2- 8-4

را چاپ می  » 410-027« ا همان فرم یاین گزینه فرم ماهانه قرائت ادوات ایستگاه هاي تبخیرسنجی 
  .ت ، قسمت داراي نقص چاپ نمی شود در صورت ناقص بودن اطالعا. نماید 

  : مشاهده محتوي چاپ - 4- 2-2- 8-4

. دهد می ، نمایشدهد که در آن، آنچه را که چاپ خواهد شد این گزینه فرم دیگري را نمایش می
هایی براي بزرگنمائی، کوچک نمائی، ذخیره کردن، بارگذاري  دکمه» نمایش محتوي چاپ«در فرم 

افزار  این پنجره در نرم. ، چاپ کردن و بستن فرم وجود داردم چاپگر، تنظیهاي چاپی کردن فایل
  . هیدرومتري نشان داده شده است
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  : خروج - 5- 2-2- 8-4

  .شود رم از این گزینه استفاده میبراي خارج شدن از این ف
  : » ویرایش « منوي - 2-3- 8-4

امه در نظر دارد ترتیبی اتخاذ تهیه کننده برن.  وجود دارد» نمایش در اکسل«در این منو فقط گزینه 
نماید تا اطالعات وارد شده در محیط اکسل به جداول اطالعاتی این فرم منتقل گردد و این ارتباط به 

،  اي باشد تا در صورت ایجاد تغییر و یا ورود اطالعات و یا ویرایش اطالعات در محیط اکسل گونه
  . باشد ن قابلیت در شرف تکمیل میای.  هاي محیط برنامه تغییر نمایی و بر عکس داده

  :  نوار ابزار- 2-4- 8-4

، براي  هاي مناسب ، با بر چسب مشاهده محتوي چاپ و خروج از فرم، چاپ، هاي در نوار ابزار گزینه
    . دسترسی آسانتر به این موارد ارائه شده است

راي دسترسی و پیمایش در این فرم نواري وجود دارد که با جدول مرتبط است و این نوار پیمایش ب
،  ، ردیف آخر ، ردیف بعد ، ردیف قبل ، ردیف اول ها به ترتیب این دکمه.  بهتر جدول تعبیه شده است

هر گاه با .  باشد ها می ، حالت درج و تنظیم داده ، ثبت جدول ، ویرایش جدول  ، حذف ردیف ایجاد ردیف
» Hint«عنوان  وضیحی مختر از کارکرد آن دکمه به، ت اي در نرم افزار اشاره گردد عالمت موس به دکمه

  . ظاهر خواهد شد
  : ها  دکمه- 2-5- 8-4

  :  دکمه ارسال و ذخیره اطالعات- 1- 1-5- 8-4

ورود   . تعبیه شده است»  410- 025 «به فرم »  410-027 «این دکمه براي ارسال اطالعات از فرم 
یده مشکل بوده و سرعت عمل کاربر را کاهش ترسیم گرد»  410-025 «اطالعات به صورتی که در فرم 

را »  410- 027 «، فرم  اي هاي آب منطقه در حال حاضر نیز عموما متصدیان و کارشناسان شرکت.  دهد می
از آنجا که ورود اطالعات به صورت جدول در تسریع کار بسیار حائز .  اند عنوان فرم پایه برگزیده به

تعبیه شده »   410-025 «به فرم پایه »  410- 027 «سال اطالعات فرم سازه اي براي ار ، دکمه باشد اهمیت می
  . است

  :  دکمه کنترل اتوماتیک- 2- 2-5- 8-4

ها در مورد دماي  بیشتر این کنترل.  هاي ورودي تعبیه شده است این دکمه براي کنترل اتوماتیک داده
، اصالحات  ها برنامه ضمن کنترل این داده.  باشد خشک و تر در هر سه نوبت و دماي ماکزیمم و مینیمم می

  . دهد الزم را انجام می
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  : ها  دکمه کنترل داده- 3- 2-5- 8-4

ها در مورد دماي  بیشتر این کنترل.  هاي ورودي تعبیه شده است این دکمه براي کنترل دستی داده
هاي  ، پیغام ها این دادهبرنامه ضمن کنترل .  باشد خشک و تر در هر سه نوبت و دماي ماکزیمم و مینیمم می

، علل وقوع خطاي ورودي را  کاربر ضمن مالحظه.  نماید مناسب و موردي را در ستون مالحظات درج می
  . دهد بررسی و اصالحات الزم را انجام می

   :  دکمه انجام محاسبات- 4- 2-5- 8-4

هاي  سط ماهانه دادههایی وجود دارد که شامل مقادیر مجموع یا متو در پایین فرم کادرها و برچسب
کاربر در این فرم باید .  گردد این کادرها توسط برنامه محاسبه و تکمیل می.  باشد ایستگاه مورد نظر می

، کلیه محاسبات  با کلیک کردن بر دکمه انجام محاسبات.  هاي ثبت شده در ایستگاه را وارد نماید داده
  .ددگر هاي پیش بینی شده درج می الزم انجام و در محل

  : برگه ساالنه-3- 8-4

این فرم را نشان ) 44- 8(شکل .  باشد ، چند برچسب و یک دکمه می tool bar این صفحه داراي یک
هاي تبخیرسنجی طراحی   براي ثبت خالصه آمار ادوات ایستگاه410- 029این صفحه مشابه فرم .  دهد می

  . شده است

  

  
  هاي تبخیرسنجی ه فرم ثبت خالصه آمار ادوات ایستگا- )44- 8(شکل 
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  : ها و کادرها برچسب- 3-1- 8-4

، نمایش داده  ، کد ایستگاه و سال آبی ، نام ایستگاه ، اطالعاتی نظیر نام سازمان ها و کادرها در برچسب
اي است که اطالعات هواشناسی یک سال نمایش داده  به گونه»  410-029 «جدول اطالعاتی فرم .  شود می
  . شود می

، و سال آبی از فرم مشخصات پروژه  ، کد ایستگاه ، نام ایستگاه ن فرم نظیر نام سازمانهاي ای کادر
  . گردد محاسبه و منتقل می»  410-27 «اطالعات این فرم از فرم .  گردد تکمیل می

  :  نوار ابزار- 3-2- 8-4

، براي   مناسبهاي ، با بر چسب ، مشاهده محتوي چاپ و خروج از فرم ، چاپ هاي در نوار ابزار گزینه
  . دسترسی آسانتر به این موارد ارائه شده است

  :  چاپ کردن- 1- 3-2- 8-4

را چاپ »  410- 029 «ا همان فرم یهاي تبخیرسنجی  این گزینه فرم ساالنه آمار ادوات ایستگاه
  . شود ، قسمت داراي نقص چاپ نمی در صورت ناقص بودن اطالعات.  نماید می

  : چاپ مشاهده محتوي - 2- 3-2- 8-4

.  دهد ، نمایش می ، آنچه را که چاپ خواهد شد دهد که در آن این گزینه فرم دیگري را نمایش می
، بارگذاري  ، ذخیره کردن ، کوچک نمائی هایی براي بزرگنمائی دکمه»  نمایش محتوي چاپ «در فرم 

افزار  جره در نرماین پن.  ، چاپ کردن و بستن فرم وجود دارد ، تنظیم چاپگر هاي چاپی کردن فایل
  . هیدرومتري نشان داده شده است

  :  خروج- 3- 3-2- 8-4

  . شود براي خارج شدن از این فرم از این گزینه استفاده می
  :  دکمه انجام محاسبات- 3-3- 8-4

، درجه  ، تبخیر هاي مختلفی در مورد بارندگی در پایین جدول ردیف سال وجود دارد که شامل ستون
با کلیک کردن بر دکمه انجام محاسبات ، کلیه محاسبات الزم انجام . باشد می... سبی و ، نم ن ، باد حرارت

  .گردد و در ردیف ساالنه درج می
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  : برگه باران ساالنه-4- 8-4

این ) 45- 8(شکل .  باشد ، چند کادر ویرایش و چند برچسب می tool barاین صفحه داراي یک
هاي جوي ایستگاه هاي   براي ثبت ساالنه ریزش410- 031فرم این صفحه مشابه .  دهد فرم را نشان می

  . تبخیرسنجی طراحی شده است

  

  
   هاي تبخیرسنجی هاي جوي ایستگاه  فرم ثبت ساالنه ریزش-) 45- 8(شکل 

  

  : ها و کادرها برچسب - 4-1- 8-4

، جمع ریزش   آبی، سال ، کد ایستگاه ، نام ایستگاه ، اطالعاتی نظیر نام سازمان ها و کادرها در برچسب
جدول .  شود ، جمع ارتفاع برف و تعداد روزهاي بارانی نمایش داده می  ساعته24، حداکثر بارندگی  ساالنه

ک ایستگاه نمایش یهاي جوي یک سال  اي است که اطالعات ریزش به گونه»  410-031 «اطالعاتی فرم 
  . شود داده می
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  :  نوار ابزار- 4-2- 8-4

، براي  هاي مناسب ، با بر چسب ، مشاهده محتوي چاپ و خروج از فرم ، چاپ هاي در نوار ابزار گزینه
  . دسترسی آسانتر به این موارد ارائه شده است

  :  چاپ کردن- 1- 4-2- 8-4

را »  410-031 «ا همان فرم یهاي تبخیرسنجی  هاي جوي ایستگاه این گزینه فرم ساالنه آمار ریزش
  . شود ، قسمت داراي نقص چاپ نمی دن اطالعاتدر صورت ناقص بو.  نماید چاپ می

  :  مشاهده محتوي چاپ- 2- 4-2- 8-4

.  دهد ، نمایش می ، آنچه را که چاپ خواهد شد دهد که در آن این گزینه فرم دیگري را نمایش می
، بارگذاري  ، ذخیره کردن ، کوچک نمائی هایی براي بزرگنمائی دکمه»  نمایش محتوي چاپ «در فرم 
افزار  این پنجره در نرم.  ، چاپ کردن و بستن فرم وجود دارد ، تنظیم چاپگر هاي چاپی یلکردن فا

  . هیدرومتري نشان داده شده است
  :  خروج- 3- 4-2- 8-4

  . شود براي خارج شدن از این فرم از این گزینه استفاده می

.  گردد  می ساعته هر روز در محل خود درج24، جمع ریزش  هاي جوي در جدول اطالعات ریزش
، آب معدل ذوب برف در روز مورد نظر درج و در کنار آن  ها به صورت برف باشد در صورتی که ریزش

هاي پیش بینی شده  کلیه محاسبات الزم به صورت اتوماتیک انجام و در محل.  گردد درج می» *«عالمت 
  . گردند ثبت می

  : برگه تبخیر ساالنه-5- 8-4

.  دهد این فرم را نشان می) 46-8(شکل .  باشد  و چند برچسب میtool bar این صفحه داراي یک
هاي تبخیرسنجی طراحی   براي ثبت ساالنه تبخیر از سطح تشت در ایستگاه410- 028این صفحه مشابه فرم 

  . شده است
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   فرم ثبت ساالنه تبخیر از سطح تشت در ایستگاه هاي تبخیرسنجی-) 46- 8(شکل 

  

  : ها برچسب- 5-1- 8-4

،  ، جمع تبخیر ساالنه ، سال آبی ، کد ایستگاه ، نام ایستگاه ، اطالعاتی نظیر نام سازمان ها رچسبدر ب
جدول اطالعاتی .  شود ، متوسط تبخیر ماهانه و حداقل تبخیر ماهانه نمایش داده می حداکثر تبخیر ماهانه

  . شود مایش داده میاي است که اطالعات تبخیر یک سال یک ایستگاه ن به گونه»  410-028 «فرم 
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  :  نوار ابزار- 5-2- 8-4

، براي  هاي مناسب ، با بر چسب ، مشاهده محتوي چاپ و خروج از فرم ، چاپ هاي در نوار ابزار گزینه
  . تر به این موارد ارائه شده است دسترسی آسان

  :  چاپ کردن- 1- 5-2- 8-4

»  410- 028 «ا همان فرم یهاي تبخیرسنجی  این گزینه فرم ساالنه آمار تبخیر از سطح تشت در ایستگاه
  . شود ، قسمت داراي نقص چاپ نمی در صورت ناقص بودن اطالعات.  نماید را چاپ می

  :  مشاهده محتوي چاپ- 2- 5-2- 8-4

.  دهد ، نمایش می ، آنچه را که چاپ خواهد شد دهد که در آن این گزینه فرم دیگري را نمایش می
، بارگذاري  ، ذخیره کردن ، کوچک نمائی هایی براي بزرگنمائی دکمه»  نمایش محتوي چاپ«در فرم 

افزار  این پنجره در نرم.  ، چاپ کردن و بستن فرم وجود دارد ، تنظیم چاپگر هاي چاپی کردن فایل
  . هیدرومتري نشان داده شده است

  :  خروج- 3- 5-2- 8-4

  . شود براي خارج شدن از این فرم از این گزینه استفاده می

  :  نرم افزار بارانسنجی- 8-5
  : فرم اصلی برنامه-1- 8-5

، چند کادر ویرایش، چند دکمه و چند  tool bar  اصلی و راهنما، یکياین صفحه داراي یک منو
 براي قرائت 410- 026این صفحه مشابه فرم .  دهد این فرم را نشان می) 47-8(شکل .  باشد برچسب می

  . حی شده استهاي بارانسنجی طرا ادوات ایستگاه
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   فرم اصلی نرم افزار بارانسنجی- )47- 8(شکل 

  

  : ها و کادرها برچسب- 1-1- 8-5

، کد ایستگاه و سال آبی نمایش  ، اطالعاتی نظیر نام سازمان ، نام ایستگاه ها و کادرها در برچسب
وي یک ماه هاي ج اي است که اطالعات ریزش به گونه»  410- 026 «جدول اطالعاتی فرم .  شود داده می

اطالعات این فرم .  گردد ، از فرم مشخصات پروژه تکمیل می این کادرها.  شود در جدولی نمایش داده می
واحد «هایی وجود دارد که شامل  در پایین فرم کادرها و برچسب.  گردند به صورت دستی وارد می

این .  شود ، در آن نوشته می »نام متصدي«و » نام کنترل کننده«،  »نام تهیه کننده«،  »تاریخ تهیه«، »کننده اقدام
  . گردد کادرها توسط کاربر وارد می
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  :  منوي اصلی- 1-2- 8-5

هاي این منو  اینک به شرح گزینه.  نماید هاي متفاوتی را مشاهده می ، گزینه با باز کردن منوي اصلی
  . پردازیم می

  :  پروژه جدید- 1- 1-2- 8-5

با کلیک کردن .  ، روي این گزینه کلیک کنید دید را آغاز کنیدخواهید یک پروژه ج هنگامی که می
، کد  ، نام ایستگاه اطالعاتی نظیر نام سازمان.  شود نمایان می»  مشخصات پروژه «روي این گزینه برگه 

سال آبی به صورت کامل و با چهار رقم وارد .  شود ایستگاه و سال آبی در کادرهاي این فرم وارد می
با زدن دکمه .   مربوطه را عالمت بزنیدCheckBox، دکمه  سال آبی مورد نظر کبیسه استاگر .  گردد

باشد، که باید به نحوي   خالی از اطالعات می410-026، کادرهاي فرم  در ابتدا.  شود تائید این فرم بسته می
  . این اطالعات را به صورت دستی وارد کنید.  پرشود

  : ه ذخیره کردن یک پروژ- 2- 1-2- 8-5

، براي دریافت مسیر و نام  » ذخیره کردن یک پروژه «اي  ، پنجره محاوره با کلیک کردن بر این گزینه
هاي تحت  برنامه»  save dialog «، همان پنجره  این پنجره در حقیقت.  فایل پروژه باز خواهد شد

windowsنامی را در محل  بعد از رفتن به مسیر مورد نظر.   است ،» file name « عنوان نام پروژه تایپ  ، به
را به فایل rin.*، زیرا برنامه به طور پیش فرض پسوند  ، را حتماً بدون پسوند ذخیره کنید فایل پروژه.  نمائید

این پنجره در نرم افزار .  کلیک کنید»  save «، بر دکمه  بعد از تایپ نام پروژه.  دهد پروژه اختصاص می
،  ها در آینده بهتر است براي جلوگیري از اشتباه هنگام باز کردن پروژه.  استهیدرومتري نشان داده شده 

، در پوشه آن  براي هر ایستگاه یک پوشه ایجاد نمائید و پرونده ساالنه هر ایستگاه را با نام عدد آن سال
  . ها به صورت التین تایپ شود همچنین بهتر است نام فایل.  ایستگاه ذخیره کنید

  : ذخیره کردن مجدد - 3- 1-2- 8-5

باز خواهد شد و بعد از دریافت مسیر و نام فایل »   save dialog «با کلیک کردن بر این گزینه پنجره 
،  همانطور که قبالً نیز ذکر شد.  کند ، در مسیر داده شده ذخیره می ، پروژه جاري را با نام تعیین شده پروژه

 را به فایل rin.*نوشتن پسوند الزم نیست و برنامه پسوند »  file name «هنگام درج نام فایل در کادر 
  . این پنجره در نرم افزار هیدرومتري نشان داده شده است.  دهد اختصاص می

  :   بازکردن یک پروژه- 4- 1-2- 8-5

، براي دریافت مسیر و نام  » بازکردن یک پروژه «اي  با کلیک کردن بر این گزینه، پنجره محاوره
هاي تحت  برنامه»  open dialog «، همان پنجره  این پنجره در حقیقت.  ز خواهد شدفایل پروژه با
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windowsکه با پسوند  ، فایل پروژه بعد از رفتن به مسیر مورد نظر.   است ،*.rinباشد را انتخاب   می
حال تمام اطالعات پروژه در صفحات مختلف بارگذاري .  کلیک نمائید»  open «و بر دکمه 

این برنامه فقط .  شود ، پیغام خطا داده می در صورتی که فایل پروژه در مسیر موجود نباشد.  دگرد می
این پنجره در نرم .  اند را بارگذاري نماید هایی را که در همین برنامه ایجاد و ذخیره شده می تواند فایل

  . افزار هیدرومتري نشان داده شده است
  :  مشخصات پروژه- 5- 1-2- 8-5

،  اطالعاتی نظیر نام سازمان.  شود نمایان می»  مشخصات پروژه « کردن روي این گزینه برگه با کلیک
اگر .  شود ، کد ایستگاه و سال آبی در کادرهاي این فرم وارد می ، نام ایستگاه ، نام رودخانه نام حوزه آبریز

ا زدن دکمه تائید این فرم ب.   مربوطه را عالمت بزنیدCheckBox، دکمه  سال آبی مورد نظر کبیسه است
  . این پنجره در نرم افزار هیدرومتري نشان داده شده است.  شود بسته می

  : ها  مشخصات ایستگاه- 6- 1-2- 8-5

جدول اطالعاتی این .  شود نمایان می»  ها مشخصات ایستگاه «با کلیک کردن روي این گزینه برگه 
ها  باشد و اطالعاتی نظیر تعداد ایستگاه هواشناسی میهاي آب و  ، شامل مشخصات کامل کلیه ایستگاه فرم

در این فرم قابلیت جستجو و فیلتر جدول .  و شماره ردیف جاري در دو کادر جداگانه آورده شده است
توان به محیط  جدول اطالعاتی این فرم را می.  ها بر اساس کد ایستگاه فراهم شده است مشخصات ایستگاه

EXCEL فراهم شده » اصلی«چاپ و نمایش محتوي چاپ در روي فرم و در منوي  فرستاد و قابلیت
  . این فرم در نرم افزار تبخیرسنجی تشریح شده است.  شود با زدن دکمه خروج این فرم بسته می.  است

  :  بازیابی از بانک- 7- 1-2- 8-5

بانک اطالعاتی افزار و  از نرم» 410-026«، براي بازیابی اطالعات از فرم استاندارد  این گزینه
»DATAEASE «باشد در حال حاضر این گزینه فعال نمی.  طراحی شده است .  
  : سازي متنی  ذخیره- 8- 1-2- 8-5

با .  نماید را در یک فایل متنی ذخیره می»  410- 026 «، اطالعات موجود در جدول فرم  این گزینه
، اطالعات  و بعد از دریافت مسیر و نام فایلباز خواهد شد »  save dialog «، گزینه پنجره  زدن این زیر منو

هنگام درج نام فایل در کادر .  کند ، در مسیر داده شده ذخیره می را با نام تعیین شده»  410- 026 «جدول 
» file name  « نوشتن پسوند الزم نیست و برنامه پسوند*.txtدر صورت .  دهد  را به فایل اختصاص می

  . گردد ، پیغام اخطار ارسال می ام در مسیروجود فایل متنی با همان ن
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  :  ارسال به اکسل-9- 1-2- 8-5

با .  نماید  منتقل میEXCELرا به محیط »  410- 026 «، اطالعات موجود در جدول فرم  این گزینه
هاي گسترده طراحی شده است و  این فرم شبیه محیط صفحه.   باز خواهد شدی، فرم واسط زدن این زیر منو

  . شود  میEXCEL، بر روي جدول فرم وارد محیط  ر کلیکبا دوبا
  :  تنظیمات چاپگر- 10- 1-2- 8-5

بوسیله این گزینه .  گردد دراین گزینه چاپگر مورد نظر و متصل به کامپیوتر براي برنامه تعریف می
را  windowsالبته برنامه تنظیمات محیط .  توان نوع چاپگر و نوع و اندازه کاغذ را مشخص نمود می

  . این پنجره در نرم افزار هیدرومتري نشان داده شده است.  گزیند عنوان پیش فرض بر می به
  :  چاپ کردن- 11- 1-2- 8-5

در صورت ناقص .  نماید را چاپ می»  410- 026 «هاي بارانسنجی  این گزینه فرم قرائت ادوات ایستگاه
  . شود ، قسمت داراي نقص چاپ نمی بودن اطالعات

  :  مشاهده محتوي چاپ- 12- 1-2- 8-5

.  دهد ، نمایش می ، آنچه را که چاپ خواهد شد این گزینه فرم دیگري را نمایش می دهد و در آن
، بارگذاري  ، ذخیره کردن ، کوچک نمائی هایی براي بزرگنمائی دکمه»  نمایش محتوي چاپ «در فرم 

افزار  این پنجره در نرم.  دارد، چاپ کردن و بستن فرم وجود  ، تنظیم چاپگر هاي چاپی کردن فایل
  . هیدرومتري نشان داده شده است

  :  خروج- 13- 1-2- 8-5

هنگام خروج از برنامه پیغامی مبنی بر .  شود براي خارج شدن از برنامه از این گزینه استفاده می
،  شودسازي داده  در صورتی که پاسخ مثبت به ذخیره.  سازي تغییرات در پروژه نمایان خواهد شد ذخیره

پاسخ منفی به منزله انصراف از ذخیره سازي پروژه است و .  پروژه بعد از ذخیره سازي بسته خواهد شد
،  را بزنید»  انصراف «در صورتی که دکمه .  پروژه بدون ذخیره کردن تغییرات انجام شده بسته خواهد شد

  . فایل پروژه بسته نخواهد شد
  : » کمک « منوي - 1-3- 8-5

وجود دارد که به ترتیب راهنماي استفاده از » پدیدآورندگان«و » کمک«هاي  فقط گزینهدر این منو 
  . افزار هیدرومتري نشان داده شده است ها در نرم این پنجره.  دهند برنامه و شناسنامه برنامه را نشان می
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  :  نوار ابزار- 1-4- 8-5

،  ، بازیابی از بانک چاپ یک پروژه جدید، ایجاد  ، باز کردن ، ذخیره کردن هاي در نوار ابزار گزینه
، براي دسترسی آسانتر به این موارد ارائه  هاي مناسب ، با بر چسب مشاهده محتوي چاپ و خروج از برنامه

  . هاي جوي پیش بینی شده است ، ابزار پیمایش در جدول ریزش در این نوار ابزار.  شده است

رتبط است و این نوار پیمایش براي دسترسی و پیمایش در این فرم نواري وجود دارد که با جدول م
،  ، ردیف آخر ، ردیف بعد ، ردیف قبل ، ردیف اول ها به ترتیب این دکمه.  بهتر جدول تعبیه شده است

هر گاه با .  باشد ها می ، حالت درج و تنظیم داده ، ویرایش جدول ، ثبت جدول ، حذف ردیف ایجاد ردیف
» Hint«، توضیحی مختر از کارکرد آن دکمه به عنوان  در نرم افزار اشاره گردداي  عالمت موس به دکمه

  . ظاهر خواهد شد
  : ها  دکمه- 1-5- 8-5
  :  دکمه ماه قبل- 1- 1-5- 8-5

با زدن این دکمه اطالعات ماه قبل .  هاي ماه قبل تعبیه شده است این دکمه براي دسترسی به داده
شود و محاسبات مربوطه انجام و نتایج آن در  نمایش داده مینسبت به ماه جاري در جدول اطالعاتی 

  . گردد هاي پیش بینی شده درج می محل
  :  دکمه ماه بعد- 2- 1-5- 8-5

با زدن این دکمه اطالعات ماه بعد . هاي ماه بعد تعبیه شده است  این دکمه براي دسترسی به داده
د و محاسبات مربوطه انجام و نتایج آن در شو نسبت به ماه جاري در جداول اطالعاتی نمایش داده می

  . گردد هاي پیش بینی شده درج می محل
  :  دکمه محاسبات- 3- 1-5- 8-5

،  » 410-026 «هاي جدول  هایی وجود دارد که شامل مقادیر مجموع ستون در پایین فرم کادرها و برچسب
این کادرها .  باشد یستگاه مورد نظر می، جمع ارتفاع برف و تعداد روزهاي بارانی ا  ساعته24حداکثر بارندگی 

با .  هاي ثبت شده در ایستگاه را وارد نماید کاربر در این فرم باید داده.  گردد توسط برنامه محاسبه و تکمیل می
  . گردد هاي پیش بینی شده درج می ، کلیه محاسبات الزم انجام و در محل کلیک کردن بر دکمه انجام محاسبات

  :  ساالنه دکمه- 4- 1-5- 8-5

این فرم در نرم افزار تبخیرسنجی تشریح .  تعبیه شده است»  410-031 «این دکمه براي دسترسی به فرم 
  . شده است
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  هاي جوي ایستگاه هاي بارانسنجی  فرم ثبت ساالنه ریزش-) 48- 8(شکل 

  
  : اي   نرم افزار بارانسنج ذخیره- 8-6
  : فرم اصلی برنامه-1- 8-6

، چند دکمه و چند  ، چند کادر ویرایش tool bar اصلی و راهنما ، یکيمنواین صفحه داراي یک 
 براي قرائت 410- 016این صفحه مشابه فرم .  دهد این فرم را نشان می) 49-8(شکل .  باشد برچسب می

  . هاي بارانسنجی ذخیره اي طراحی شده است ادوات ایستگاه
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  اي ره فرم اصلی نرم افزار بارانسنج ذخی-) 49- 8(شکل 

  

  : ها و کادرها برچسب- 1-1- 8-6

، نام  ، کد محدوده مطالعاتی ، نام محدوده مطالعاتی ، اطالعاتی نظیر نام سازمان ها و کادرها در برچسب
، عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح  ، کد ایستگاه، طول جغرافیایی ، نام ایستگاه ، نام رودخانه حوزه آبریز

،  ، آب به لیتر، روغن به لیتر  ، تاریخ دشارژ بارانسنج کلرودوکلسیم به گرم، تاریخ شارژ بارانسنج دریا
، از  حجم کل شارژ به لیتر.  شود ، آهک به گرم ، ضد یخ به لیتر، نمایش داده می کرومات دوپتاسیم به گرم

متر   میلی، مقدار باران بر حسب با ورود حجم دشارژ.  شود جمع حجم مواد براي شارژ بارانسنج محاسبه می
، مدت زمان فاصله  ، میزان شارژ بر حسب لیتر با کلیک کردن بر دکمه محاسبات.  قابل محاسبه خواهد شد
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، تفاوت مقدار شارژ و دشارژ بر حسب لیتر و مقدار بارندگی در این  بین شارژ و دشارژ بر حسب روز
  . ده خواهد شدفاصله زمانی بر حسب میلیمتر محاسبه و در کادرهاي مربوطه نمایش دا

اي است که اطالعات ریزشهاي جوي یک دوره زمانی بین  به گونه»  410-016 «جدول اطالعاتی فرم 
هایی وجود دارد که شامل  در پایین فرم کادرها و برچسب.  شود شارژ و دشارژ در کادري نمایش داده می

این کادرها .  شود در آن نوشته می» رل کنندهنام کنت«و » نام تهیه کننده«،  »تاریخ تهیه«،  »واحد اقدام کننده«
  . گردد توسط کاربر وارد می

  :  منوي اصلی- 1-2- 8-6

هاي این منو  اینک به شرح گزینه.  نماید هاي متفاوتی را مشاهده می ، گزینه با باز کردن منوي اصلی
  . پردازیم می

  :  پروژه جدید- 1- 1-2- 8-6

با کلیک .  ، روي این گزینه کلیک کنید آغاز کنیدخواهید یک پروژه جدید را  هنگامی که می
،  در ابتدا.  شود کردن روي این گزینه کلیه کادرها براي ورود اطالعات جدید خالی نمایش داده می

  . ، که باید به صورت دستی وارد کنید باشد  خالی از اطالعات می410- 016کادرهاي فرم 
  :  ذخیره کردن یک پروژه- 2- 1-2- 8-6

، براي دریافت مسیر و نام  » ذخیره کردن یک پروژه «اي  ، پنجره محاوره کردن بر این گزینهبا کلیک 
هاي تحت  برنامه»  save dialog «، همان پنجره  این پنجره در حقیقت.  فایل پروژه باز خواهد شد

windowsنامی را در محل  بعد از رفتن به مسیر مورد نظر.   است ،» file name « ان نام پروژه تایپ ، به عنو
را به فایل zak.*طور پیش فرض پسوند  ، زیرا برنامه به ، را حتماً بدون پسوند ذخیره کنید فایل پروژه.  نمائید

این پنجره در نرم افزار .  کلیک کنید»  save «، بر دکمه  بعد از تایپ نام پروژه.  دهد پروژه اختصاص می
،  ها در آینده ست براي جلوگیري از اشتباه هنگام باز کردن پروژهبهتر ا.  هیدرومتري نشان داده شده است

، در پوشه آن  براي هر ایستگاه یک پوشه ایجاد نمائید و پرونده ساالنه هر ایستگاه را با نام عدد آن سال
  . همچنین بهتر است نام فایلها به صورت التین تایپ شود.  ایستگاه ذخیره کنید

  : دد ذخیره کردن مج- 3- 1-2- 8-6

باز خواهد شد و بعد از دریافت مسیر و نام فایل »  save dialog «با کلیک کردن بر این گزینه پنجره 
،  همانطور که قبالً نیز ذکر شد.  کند ، در مسیر داده شده ذخیره می ، پروژه جاري را با نام تعیین شده پروژه

 را به فایل zak.*زم نیست و برنامه پسوند نوشتن پسوند ال»  file name «هنگام درج نام فایل در کادر 
  . این پنجره در نرم افزار هیدرومتري نشان داده شده است.  دهد اختصاص می
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  :  بازکردن یک پروژه- 4- 1-2- 8-6

، براي دریافت مسیر و نام فایل  » بازکردن یک پروژه «اي  ، پنجره محاوره با کلیک کردن بر این گزینه
 windowsهاي تحت  برنامه»  open dialog «، همان پنجره  ین پنجره در حقیقتا.  پروژه باز خواهد شد

»  open «باشد را انتخاب و بر دکمه   میzak.*، که با پسوند  ، فایل پروژه بعد از رفتن به مسیر مورد نظر.  است
ه فایل در صورتی ک.  گردد حال تمام اطالعات پروژه در صفحات مختلف بارگذاري می.  کلیک نمائید

هایی را که در همین  تواند فایل  این برنامه فقط می. شود ، پیغام خطا داده می پروژه در مسیر موجود نباشد
  . این پنجره در نرم افزار هیدرومتري نشان داده شده است.  اند را بارگذاري نماید برنامه ایجاد و ذخیره شده

  :  بازیابی از بانک- 5- 1-2- 8-6

افزار و بانک اطالعاتی  از نرم» 410- 016«ازیابی اطالعات از فرم استاندارد ، براي ب این گزینه
»DATAEASE «باشد در حال حاضر این گزینه فعال نمی.  طراحی شده است .  
  : ذخیره سازي متنی - 6- 1-2- 8-6

ن با زد.  نماید را در یک فایل متنی ذخیره می»  410-016 «، اطالعات موجود در جدول فرم  این گزینه
، اطالعات  باز خواهد شد و بعد از دریافت مسیر و نام فایل»  save dialog «، گزینه پنجره  این زیر منو

هنگام درج نام فایل در کادر .  کند ، در مسیر داده شده ذخیره می را با نام تعیین شده»  410- 016 «جدول 
»  file name  « نوشتن پسوند الزم نیست و برنامه پسوند*.txtدر صورت .  دهد ا به فایل اختصاص می ر

  . گردد ، پیغام اخطار ارسال می وجود فایل متنی با همان نام در مسیر
  :  ارسال به اکسل- 7- 1-2- 8-6

با .  نماید  منتقل میEXCELرا به محیط »  410- 016 «، اطالعات موجود در جدول فرم  این گزینه
هاي گسترده طراحی شده است و  این فرم شبیه محیط صفحه.   باز خواهد شدی، فرم واسط زدن این زیر منو

  . شود  میEXCEL، بر روي جدول فرم وارد محیط  با دوبار کلیک
  :  تنظیمات چاپگر- 8- 1-2- 8-6

بوسیله این گزینه .  گردد دراین گزینه چاپگر مورد نظر و متصل به کامپیوتر براي برنامه تعریف می
 را به windowsالبته برنامه تنظیمات محیط .  زه کاغذ را مشخص نمودگر و نوع و انداـتوان نوع چاپ می

  . افزار هیدرومتري نشان داده شده است این پنجره در نرم.  گزیند عنوان پیش فرض بر می
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  :  چاپ کردن-9- 1-2- 8-6

در .  را چاپ می نماید»  410-016« اي  این گزینه فرم قرائت ادوات ایستگاه هاي بارانسنجی ذخیره
  . شود ، قسمت داراي نقص چاپ نمی صورت ناقص بودن اطالعات

  :  مشاهده محتوي چاپ- 10- 1-2- 8-6

. دهد ، نمایش می ، آنچه را که چاپ خواهد شد دهد و در آن این گزینه فرم دیگري را نمایش می
رگذاري ، با ، ذخیره کردن ، کوچک نمائی هایی براي بزرگنمائی دکمه»  نمایش محتوي چاپ «در فرم 

افزار  این پنجره در نرم.  ، چاپ کردن و بستن فرم وجود دارد ، تنظیم چاپگر هاي چاپی کردن فایل
  . هیدرومتري نشان داده شده است

  :  خروج- 11- 1-2- 8-6

هنگام خروج از برنامه پیغامی مبنی بر .  شود براي خارج شدن از برنامه از این گزینه استفاده می
،  سازي داده شود در صورتی که پاسخ مثبت به ذخیره.  ر پروژه نمایان خواهد شدسازي تغییرات د ذخیره

سازي پروژه است و  پاسخ منفی به منزله انصراف از ذخیره.  سازي بسته خواهد شد پروژه بعد از ذخیره
،  درا بزنی»  انصراف «در صورتی که دکمه .  پروژه بدون ذخیره کردن تغییرات انجام شده بسته خواهد شد

  . فایل پروژه بسته نخواهد شد
  : » کمک « منوي - 1-3- 8-6

وجود دارد که به ترتیب راهنماي استفاده » پدیدآورندگان«و » کمک«هاي  در این منو فقط گزینه
  . ها در نرم افزار هیدرومتري نشان داده شده است این پنجره.  دهند از برنامه و شناسنامه برنامه را نشان می

  : ر ابزار نوا- 1-4- 8-6

،  ، بازیابی از بانک چاپ ، ایجاد یک پروژه جدید ، باز کردن ، ذخیره کردن هاي در نوار ابزار گزینه
هاي مناسب، براي دسترسی آسانتر به این موارد ارائه  مشاهده محتوي چاپ و خروج از برنامه، با بر چسب

  .بینی شده است جوي پیشهاي  در این نوار ابزار، ابزار پیمایش در جدول ریزش. شده است
  : ها  دکمه- 1-5- 8-6
  :  دکمه قبل- 1- 1-5- 8-6

با زدن این دکمه اطالعات .  گیري قبل تعبیه شده است هاي اندازه این دکمه براي دسترسی به داده
شود و محاسبات مربوطه انجام و نتایج آن در  گیري قبل در جدول اطالعاتی نمایش داده می اندازه
  . گردد  شده درج میهاي پیش بینی محل
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  :  دکمه بعد- 2- 1-5- 8-6

با زدن این دکمه اطالعات .  گیري بعد تعبیه شده است هاي اندازه این دکمه براي دسترسی به داده
شود و محاسبات مربوطه انجام و نتایج آن در  گیري بعد در جداول اطالعاتی نمایش داده می اندازه
  . گردد هاي پیش بینی شده درج می محل

  :  دکمه محاسبات- 3- 1-5- 8-6

، مدت زمان فاصله بین شارژ و دشارژ بر  ، میزان شارژ بر حسب لیتر با کلیک کردن بر دکمه محاسبات
، تفاوت مقدار شارژ و دشارژ بر حسب لیتر و مقدار بارندگی در این فاصله زمانی بر حسب  حسب روز

هاي ثبت شده  کاربر در این فرم باید داده.   شدمتر محاسبه و در کادرهاي مربوطه نمایش داده خواهد میلی
، کلیه محاسبات الزم انجام و در  با کلیک کردن بر دکمه انجام محاسبات.  در ایستگاه را وارد نماید

  .د گرد بینی شده درج می هاي پیش محل
  :  دکمه جدول کلی- 4- 1-5- 8-6

) 50- 8(این فرم در شکل شماره .  تعبیه شده است»  410-016- 1 «این دکمه براي دسترسی به فرم 
، در  در این فرم کلیه اطالعات مربوط به شارژ و دشارژ بارانسنج و نیز نتایج خروجی.  نشان داده شده است

، چاپ و خروج از  ، مشاهده محتوي چاپ هاي در نوار ابزار این فرم گزینه.  شود جدولی نمایش داده می
، ابزار  در این نوار ابزار.  تر به این موارد ارائه شده است  دسترسی آسان، براي هاي مناسب ، با بر چسب برنامه

  . بینی شده است پیش»  410-016- 1 «پیمایش در جدول فرم 
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  اي هاي بارانسنجی ذخیره اي ایستگاه هاي دوره گیري  اندازه-»  410-016- 1 « فرم جدول –) 50- 8(شکل 

  
  :  نرم افزار آب زیرزمینی- 8-7

،  برداري هاي بهره اه، چ هاي پیزومتریک اي، چاه هاي زیر زمینی موضوع چاه مشاهده افزار آبدر نرم 
، هیدروگراف و  سازي و آنالیز و محاسبه سطح آب و کیفیت منابع آب زیرزمینی ثبت و ذخیره

  . در نظر گرفته شده است... هاي و  بندي چاه ، گروه کموگراف
شود و فقط اطالعات پایه و  ه محاسبات به طور اتوماتیک انجام می، کلی افزار هاي نرم در تمام بخش

سازي و بازیابی اطالعات را  برنامه قابلیت ذخیره.  شود ها خواسته می گیري ها و اندازه اولیه حاصل از قرائت
.  افزار قابلیت چاپ و گزارش گیري از کلیه صفحات و نمودارها را داراست همچنین این نرم.  داراست

هاي موجود در آب  هاي آن چه در زمان اجرا و چه در زمان چاپ و گزارش گیري مطابق فرم فرم
  . هاي وابسته به وزارت نیرو باشد هاي کشور و سازمان اي منطقه

تفاوت این نرم افزار با نرم افزارهاي قبلی در این است که، ساختار ثبت و ذخیره اطالعات در این 
، فایل  اي ، بارانسنجی معمولی و بارانسنجی ذخیره ، تبخیر سنجی هاي هیدرومتريافزار افزار بر خالف نرم نرم

، بالفاصله ثبت  کند و هر گونه تغییر در اطالعات نیست بلکه به طور مستقیم با بانک اطالعاتی کار می
 . افزار تعریف نشده است در حال حاضر سطوحی براي دسترسی در نرم.  خواهد شد و قابل برگشت نیست

به .  باشد ها می هاي زیرزمینی و پیوسته بودن آن علت این تفاوت اوال به ساختار اطالعات در مبحث آب
دارد و سطح آب زیرزمینی به نهاي قبلی ارتباطی  ، آمار بارندگی از نوع گسسته است و به داده طور مثال

  . شود صورت پیوسته بررسی و پردازش می
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هاي زیرزمینی از بانک به فایل و یا تغییر   ساختار نرم افزار آبهاي آتی، امکان تغییر در ویرایش
اي، از فایل به  ساختار نرم افزارهاي هیدرومتري، تبخیر سنجی، بارانسنجی معمولی و بارانسنجی ذخیره

  .این موضوع بسته به نظر کاربران و نظر سنجی کارشناسان قابل انجام است. بانک وجود دارد
  :امه فرم اصلی برن-1- 8-7

، کادر جستجو و کادر فیلتر و چندین دکمه و کادر tool barاین صفحه داراي یک منو، یک 
  .دهد این فرم را نشان می) 51- 8(شکل . باشد هاي پیزومتریک می حاوي جدول مشخصات چاه

  

  
   فرم اصلی نرم افزار آب زیرزمینی-) 51- 8(شکل 

  

  : )420- 013 ( فرم-کادر جدول مشخصات پیزومترها - 1-1- 8-7

، جدول مشخصات  هاي زیرزمینی قرارداده شده است افزار آب ، که در فرم اصلی نرم در این کادر
 100در این جدول مشخصات کامل پیزومترها با بیش از .  تعبیه شده است» 420- 013«پیزومترها یا فرم 

ترها در کادري در باالي جدول تعداد رکورها یا همان تعداد پیزوم.  شود فیلد اطالعاتی نمایش داده می
ردیف فعال ردیفی است .  شود شود و شماره ردیف فعال در کادر دیگري نمایش داده می نمایش داده می

 نوار ابزار

 کادر جستجو

 نوار منو

 کادر فیلتر
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، شماره ردیف در کادر به طور اتوماتیک شمارش و  با انتخاب ردیفی جدید.  که انتخاب شده است
 و سمت چپ جدول براي دسترسی و پیمایش نوار پیمایش این جدول در قسمت باال.  شود نمایش داده می

،  ، ردیف آخر ، ردیف قبل، ردیف بعد ها به ترتیب، ردیف اول این دکمه.  بهتر جدول تعبیه شده است
هر گاه با .  باشد ها می ، حالت درج و تنظیم داده ، ویرایش جدول ، ثبت جدول ، حذف ردیف ایجاد ردیف

» Hint«، توضیحی مختر از کارکرد آن دکمه به عنوان  اشاره گردداي در نرم افزار  عالمت موس به دکمه
  . ظاهر خواهد شد

  :  اصلیمنوي - 1-2- 8-7

هاي این منو  اینک به شرح گزینه.  دینمای هاي متفاوتی را مشاهده می ، گزینه با باز کردن منوي اصلی
  . پردازیم می

  :  ذخیره در متن- 1- 1-2- 8-7

با زدن .  نماید را در یک فایل متنی ذخیره می» 420-013«ر جدول فرم ، اطالعات موجود د این گزینه
، اطالعات  باز خواهد شد و بعد از دریافت مسیر و نام فایل»  save dialog «، گزینه پنجره  این زیر منو

 هنگام درج نام فایل در کادر.  کند ، در مسیر داده شده ذخیره می را با نام تعیین شده» 420- 013«جدول 
» file name  « نوشتن پسوند الزم نیست و برنامه پسوند*.txtدر صورت .  دهد  را به فایل اختصاص می

  . گردد ، پیغام اخطار ارسال می وجود فایل متنی با همان نام در مسیر

  

  
  »420- 013« فرم ذخیره سازي متنی جدول -) 52- 8(شکل 
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  :  ارسال به اکسل- 2- 1-2- 8-7

با زدن .  نماید  منتقل میEXCELرا به محیط » 420-013«ت موجود در جدول ، اطالعا این گزینه
هاي گسترده طراحی شده است  این فرم شبیه محیط صفحه.  باز خواهد شد) 53- 8(، فرم واسط  این زیر منو

 در این محیط از - ) 54- 8( شکل - .  شود  میEXCEL، بر روي جدول فرم وارد محیط  و با دوبار کلیک
، نگران  اگر در فونت سلولها اشکالی مشاهده گردید.  توان استفاده کرد  میEXCELهاي نرم افزار  قابلیت
  . ، این مشکل در محیط اکسل قابل حل خواهد بود هاي فارسی با تغییر فونت به یکی از فونت.  نباشید

  

  
  EXCEL فرم واسط براي ارسال اطالعات به -) 53- 8(شکل 
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  EXCEL فرم -) 54- 8(شکل 

  

  :  تهیه پشتیبان- 3- 1-2- 8-7

هاي پیزومتریک در نرم  یا همان مشخصات چاه» 420-013«، براي تهیه پشتیبان از جدول  این گزینه
  : مسیر بانک هاي اطالعاتی برنامه به صورت زیر باشد.  افزار طراحی شده است

c:\program files\ ettehad 
در مسیر فوق تهیه  »013bak-420«این فرم و به نام با کلیک کردن بر این گزینه یک پشتیبان از 

هاي برنامه را حذف نکنید و به مسیرهاي دیگر انتقال ندهید زیرا برنامه  ، فایل بعد از نصب برنامه.  شود می
ها در مسیرهاي دیگر  در صورتی که این فایل.  هاي مورد نیاز را پیدا نخواهد کرد و اجرا نخواهد شد فایل

هاي بانک اطالعاتی را نیافته و پیغام  ، فایل  هاي دیگر انتقال داده شوند، برنامه یا احیاناً به مسیرکپی شوند و 
  . خطا خواهد داد

 ایجاد نمائید و در محلی مناسب روي هارد کامپیوتر یا روي Backupیک  ettehadهمیشه از پوشه 
CDهاي اطالعاتی را دوباره در  بتوانید بانک،   نگهداري نمائید تا در صورت خرابی برنامه به علل مختلف

  . آن مسیر کپی و بارگذاري نمائید
  :  بازیابی از پشتیبان- 4- 1-2- 8-7

یا همان مشخصات » 420- 013«، براي بازیابی اطالعات از پشتیبان گرفته شده از جدول  این گزینه
، پیغام  مسیر تعریف شده پیدا نکندافزار فایل پشتیبان را در  اگر نرم.  هاي پیزومتریک طراحی شده است چاه

  . نماید خطا صادر می
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  :  چاپ کردن- 5- 1-2- 8-7

، قسمت داراي  در صورت ناقص بودن اطالعات.  نماید این گزینه مشخصات چاه فعال را چاپ می
  .  شود نقص چاپ نمی

  :  مشاهده محتوي چاپ- 6- 1-2- 8-7

در فرم .  دهد  را که چاپ خواهد شد ، نمایش میاین گزینه فرم دیگري را نمایش می دهد و در آن، آنچه
هاي  ، ذخیره کردن، بارگذاري کردن فایل ، کوچک نمائی هایی براي بزرگنمائی دکمه»  نمایش محتوي چاپ «

  . آورده شده است) 55-8(این فرم در شکل .  ، چاپ کردن و بستن فرم وجود دارد چاپی، تنظیم چاپگر
  : تنظیمات چاپگر- 7- 1-2- 8-7

بوسیله این گزینه .  گردد راین گزینه چاپگر مورد نظر و متصل به کامپیوتر براي برنامه تعریف مید
 را به windowsالبته برنامه تنظیمات محیط .  توان نوع چاپگر و نوع و اندازه کاغذ را مشخص نمود می

  . کند عنوان پیش فرض انتخاب می
  : خروج- 8- 1-2- 8-7

  . شود از این گزینه استفاده میبراي خارج شدن و بستن فرم، 

  

  
   فرم مشخصات چاپگر-) 55- 8(شکل 
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   فرم نمایش محتویات چاپ–) 56- 8(شکل 

  
  : ها  منوي بررسی- 1-3- 8-7

  :  زیر منوي مشخصات این چاه- 1- 1-3- 8-7

  .این فرم در ادامه تشریح خواهد شد. تعبیه شده است»  410-013 «این زیرمنو براي دسترسی به فرم 
  :  زیر منوي سطح آب- 2- 1-3- 8-7

  .این فرم در ادامه تشریح خواهد شد. تعبیه شده است »  410-012 «این زیرمنو براي دسترسی به فرم 
  :  زیر منوي کیفیت آب- 3- 1-3- 8-7

  .این فرم در ادامه تشریح خواهد شد.   تعبیه شده است»  410-031 «این زیرمنو براي دسترسی به فرم 
  : منوي منابع بهره برداري زیر - 4- 1-3- 8-7

ها  این فرم. تعبیه شده است»  410-003 «و »  410-002  «،  » 410- 001 «هاي   این زیرمنو براي دسترسی به فرم
  .در ادامه تشریح خواهند شد

  :  زیر منوي منابع انتخابی- 5- 1-3- 8-7

  .ر ادامه تشریح خواهد شداین فرم د.  تعبیه شده است»  410-010 «این زیرمنو براي دسترسی به فرم 
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  : ها  زیر منوي تخلیه از چاه- 6- 1-3- 8-7

  .این فرم در ادامه تشریح خواهد شد.  تعبیه شده است»  410-001 «این زیرمنو براي دسترسی به فرم 
  : ها  زیر منوي تخلیه از قنات- 7- 1-3- 8-7

  .رم در ادامه تشریح خواهد شداین ف.  تعبیه شده است » 410-002«این زیرمنو براي دسترسی به فرم 
  : ها  زیر منوي تخلیه از چشمه- 8- 1-3- 8-7

  .این فرم در ادامه تشریح خواهد شد.  تعبیه شده است»  410-003 «این زیرمنو براي دسترسی به فرم 
  :  منوي ویرایش- 1-4- 8-7

  : ها  زیر منوي پاك کردن ردیف- 1- 1-4- 8-7

با کلیک کردن .  تعبیه شده است»  410- 013 « جدول فرم هاي این دکمه براي پاك کردن کلیه ردیف
، اطالعات جدول پاك خواهد شد و قابل بازیابی نیست مگر آنکه قبال از جدول پشتیبان  بر این دکمه
  . گرفته باشیم

  :  زیر منوي اصالح قلم فارسی- 2- 1-4- 8-7

  . ه شده استتعبی»  410-013 «هاي فارسی در جدول فرم  این دکمه براي تغییر فونت
  :  منوي کمک- 1-5- 8-7

  :  زیر منوي کمک- 1- 1-5- 8-7

  . در این زیر منو راهنماي استفاده از برنامه را آورده شده است
  :  زیر منوي پدید آورندگان- 2- 1-5- 8-7

  . در این زیر منو شناسنامه برنامه آورده شده است
  :  نوار ابزار- 1-6- 8-7

،  ، ایجاد پشتیبان، بازیابی از پشتیبان ، ارسال به اکسل ردن متنی، ذخیره ک هاي در نوار ابزار گزینه
، براي دسترسی  هاي مناسب ، با برچسب ، مشاهده محتویات چاپ، چاپ و خروج از برنامه تنظیمات چایگر

  . تر به این موارد ارائه شده است آسان
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  :  کادرهاي جستجو و فیلتر- 1-7- 8-7

باشد و ممکن است  هاي پیزومتریک می  مشخصات کامل چاه، شامل جدول اطالعاتی این فرم
، ابزار جستجو و  براي دسترسی به مشخصات چاه مورد نظر.  اطالعات زیادي در جدول ثبت شده باشد

  . فراهم گشته است»  410- 013«فیلتر نمودن اطالعات جدول 

،   »UTMX«اساس بر »  410-013 «قابلیت جستجو در جدول مشخصات پیزومترها یا همان فرم 
»UTMY«  ،»فراهم شده » نام محدوده«و » نام محل«،   »نام استان«،  »نام سازمان«،  »کد منبع«،  »کد محدوده

،  ، نرم افزار ضمن جستجو با انتخاب یک داده از کادر پایین کشیدنی مربوط به فیلدهاي فوق الذکر.  است
شد را فعال می سازد و شماره ردیف آن رکورد را با اولین ردیف را که داراي مشخصه مورد جستجو می

  . نماید در کادر مربوطه درج می

ها فراهم  بر اساس کلیه سر ستون»  410- 013 «قابلیت فیلتر در جدول مشخصات پیزومترها یا همان فرم 
د ، نام فیلدها در کادر مربوطه لیست خواه براي این منظور با کلیک کردن بر دکمه سر ستون. شده است

به ستون مربوطه لیست »  410- 013 «با کلیک کردن بر یکی از فیلدها ، مقادیر آن از جدول فرم .  شد
و » =>«،  »=«،  »>«،  »<«حال با انتخاب یکی از شروط تعبیه شده در کادر شروط که شامل .  خواهد شد

ط رکوردهاي داراي شرط ، فق»فیلتر«باشد، و انتخاب مقدار شرط از ستون سوم و کلیک بر دکمه  می»=<«
جدول از حالت فیلتر خارج خواهد شد و » همه«با کلیک کردن بر دکمه .  شوند در جدول نمایش داده می

  . شوند تمامی رکوردها مجددا نمایش داده می

دقت .  ، جمله شرط را در کادر شرط تایپ نمایید توانید ، می شما در صورت دستیابی به مهارت کافی
هاي فیلتر شده  ، انجام هر عملی فقط بر داده ها یا جدول مشخصات یلتر بودن جدول دادهشود در صورت ف
  . انجام خواهد شد

  : ها  دکمه- 1-8- 8-7

  :  دکمه مشخصات این چاه- 1- 1-8- 8-7

  .این فرم در ادامه تشریح خواهد شد. تعبیه شده است»  410-013« این دکمه براي دسترسی به فرم 
  : آب زیرزمینی دکمه سطح- 2- 1-8- 8-7

  .این فرم در ادامه تشریح خواهد شد. تعبیه شده است »  410-012« این دکمه براي دسترسی به فرم 
  : دکمه کیفیت آب زیرزمینی- 3- 1-8- 8-7

  .این فرم در ادامه تشریح خواهد شد.  تعبیه شده است»  410- 031 «این دکمه براي دسترسی به فرم 
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  : داريبر  دکمه منابع بهره- 4- 1-8- 8-7

این .  تعبیه شده است»  410-003 «و »  410-002 «،  » 410-001 «هاي  این دکمه براي دسترسی به فرم
  .ها در ادامه تشریح خواهند شد فرم

  :  دکمه منابع انتخابی- 5- 1-8- 8-7

  .این فرم در ادامه تشریح خواهد شد. تعبیه شده است »  410- 010 «این دکمه براي دسترسی به فرم 
  :ها  فرم مشخصات چاه-2- 8-7

این ) 57- 8(شکل .  باشد ، چند دکمه و یک نوار ابزار می این صفحه داراي چندین کادر و برچسب
  . دهد فرم را نشان می

  

  
  »420- 013« فرم –هاي پیزومتریک   فرم مشخصات چاه-) 57- 8(شکل 

  
  :  نوار ابزار- 2-1- 8-7

، براي  ، با برچسب هاي مناسب ه محتوي چاپ و خروج، مشاهد ، چاپ کردن هاي در نوار ابزار گزینه
،  ، ردیف قبل دکمه هاي پایش جدول شامل ردیف اول.  دسترسی آسانتر به این موارد ارائه شده است

، حالت درج و تنظیم  ، ثبت جدول ، ویرایش جدول ، ایجاد ردیف، حذف ردیف ، ردیف آخر ردیف بعد
هاي این نوار  در صورتی که با دکمه موس به یکی از دکمه.  ائه شده استها به ترتیب در نوار ابزار ار داده

  . شود ، شرح عمل آن دکمه در کنار آن نمایش داده می ابزار اشاره کنید
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  :ها  دکمه- 2-2- 8-7

، مشخصات رکورد قبل از رکورد جاري و فعال را در کادرهاي مربوطه نمایش  »چاه قبلی«دکمه 
، مشخصات رکورد بعد از رکورد جاري و فعال را در کادرهاي مربوطه نمایش  »چاه بعدي«دکمه .  دهد می
  . دهد می

  

  : فرم سطح آب زیرزمینی-3- 8-7

این ) 58- 8(شکل .   باشد ، پنج شیت مختلف و چندین دکمه می tool bar، یک  این صفحه داراي یک منو
  . دهد فرم را نشان می

  

  
  »جدول سطح آب« شیت – فرم سطح آب زیرزمینی -) 58- 8(شکل 

  

  :  اصلیمنوي - 3-1- 8-7

هاي این منو  اینک به شرح گزینه.  دینمای هاي متفاوتی را مشاهده می با باز کردن منوي اصلی، گزینه
  . پردازیم می
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  :  ذخیره در متن- 1- 3-1- 8-7

 با زدن . نماید را در یک فایل متنی ذخیره می» 420-012«، اطالعات موجود در جدول فرم  این گزینه
، اطالعات  باز خواهد شد و بعد از دریافت مسیر و نام فایل»  save dialog «، گزینه پنجره  این زیر منو

هنگام درج نام فایل در کادر .  کند  ، در مسیر داده شده ذخیره می را با نام تعیین شده» 420- 012«جدول 
» file name  « نوشتن پسوند الزم نیست و برنامه پسوند*.txtدر صورت .  دهد  را به فایل اختصاص می

هاي قبل تشریح  این موضوع در قسمت.  گردد ، پیغام اخطار ارسال می وجود فایل متنی با همان نام در مسیر
  . شده است

  :  ارسال به اکسل- 2- 3-1- 8-7

این .  نماید  منتقل میEXCELرا به محیط » 420-012«، اطالعات موجود در جدول  این گزینه
  . هاي قبل تشریح شده است ضوع در قسمتمو
  :  تهیه پشتیبان- 3- 3-1- 8-7

هاي پیزومتریک  یا همان اطالعات سطح آب چاه» 420-012«، براي تهیه پشتیبان از جدول  این گزینه
  : مسیر بانک هاي اطالعاتی برنامه به صورت زیر باشد.  در نرم افزار طراحی شده است

c:\program files\ ettehad 
در مسیر فوق تهیه  »012bak-420«ا کلیک کردن بر این گزینه یک پشتیبان از این فرم و به نام ب

  . هاي قبل تشریح شده است این موضوع در قسمت . شود می
  :  بازیابی از پشتیبان- 4- 3-1- 8-7

 یا همان اطالعات» 420- 012«، براي بازیابی اطالعات از پشتیبان گرفته شده از جدول  این گزینه
اگر نرم افزار فایل پشتیبان را در مسیر تعریف شده پیدا .  هاي پیزومتریک طراحی شده است سطح آب چاه

  . هاي قبل تشریح شده است این موضوع در قسمت.  نماید ، پیغام خطا صادر می نکند
  :  بازیابی از بانک دیگر- 5- 3-1- 8-7

» dbase«افزار و بانک اطالعاتی  از نرم» 410-012«، براي بازیابی اطالعات فرم استاندارد  این گزینه
،  دقت شود.    گردد هاي اطالعاتی تهیه می  در محیط بانک»dbf.*«این بانک ، با پسوند .  طراحی شده است

باشد ولی لزومی ندارد نام آنها مشابه » 420-012«ترتیب قرار گرفتن اطالعات باید مشابه فرم استاندارد 
توانید آمار  این بدان معنی است که شما می.  تواند چنین بانکی را تولید نماید  می»excel«افزار  نرم.  باشد

  .  با گرفتن خروجی به فرمت به محیط این این نرم افزار وارد نمایید»excel«سطح آب را از محیط 
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  :  خروج- 6- 3-1- 8-7

  . شود ، از این گزینه استفاده می براي خارج شدن و بستن فرم
  :  ویرایشنويم - 3-2- 8-7

هاي این منو  اینک به شرح گزینه.  دینمای هاي متفاوتی را مشاهده می ، گزینه با باز کردن منوي ویرایش
  . پردازیم می

  :  جدول سطح آبيها  زیر منوي پاك کردن ردیف- 1- 3-2- 8-7

ک با کلی.  تعبیه شده است»  410- 012 «هاي جدول فرم  این زیرمنو براي پاك کردن کلیه ردیف
، اطالعات جدول پاك خواهد شد و قابل بازیابی نیست مگر آنکه قبال از جدول  کردن بر این دکمه
هاي فیلتر  ، فقط ردیف » 410- 012 «در صورت فیلتر بودن بخشی از اطالعات جدول .  پشتیبان گرفته باشیم

  . گردد هاي بعدي تشریح می نحوه فیلتر کردن در بخش.  گردد شده حذف می
  :  زیر منوي بررسی آمار- 2- 3-2- 8-7

با کلیک .  تعبیه شده است»  410- 012 «این زیرمنو براي بررسی اطالعات مهم و اجباري جدول فرم 
در جدول » تراز نقطه نشانه«و » سطح آب«،  »روز«،  »ماه«،  »سال«هاي  ، اطالعات ستون  کردن بر این دکمه
،  الذکر از آمار هاي فوق ر صورت خالی بودن ستونشود و د بررسی می»  410-012 «سطح آب یا همان 

کاربر پس از .  شود ردیف داراي نقص آماري مشخص شده و پیغام مناسب در کادر فرمان نمایش داده می
.  نماید ، مجددا بر این زیرمنو کلیک نموده و اشکال بعدي را جستجو و رفع می اصالح و ورود اطالعات

  . گردد سی و تکمیل میبدین ترتیب اطالعات جدول برر
  :  ایجاد ردیف- 3- 3-2- 8-7

در بخش ورود .  رود هاي جدید براي ورود اطالعات به کار می این گزینه براي ایجاد ردیف
هاي  در باالي آن دکمه.  وجود دارد» یک سال«و » یک ماه«، دو کادر و دو دکمه رادیویی   اطالعات
براي تسهیل در ورود اطالعات این بخش به برنامه اضافه .  اردوجود د» ها همه چاه«و »  این چاه«رادیویی 

  . قبل از کلیک کردن بر این گزینه باید ابزار فوق الذکر تنظیم شوند.  شده است

، آن چاه را فعال نموده و دکمه رادیویی این  خواهید براي یک چاه اطالعاتی را وارد کنید اگر می
الزم به .  گردد ام چاه فعال در کادر مربوطه توسط نرم افزار درج میبه این ترتیب ن.  چاه را عالمت بزنید

هاي  ، چاهی است که توسط دکمه موس در جدول مشخصات چاه یادآوري است که چاه فعال
هاي  ، براي تمام چاه ها انتخاب شود اگر دکمه رادیویی همه چاه.  پیزومتریک انتخاب شده است

  . ردیف باز خواهد شد»  410-012 «، در جدول  وجود دارند»  410-013 «پیزومتریک که در جدول 
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را انتخاب » یک ماه«، باید دکمه  اگر کاربر بخواهد اطالعات را براي یک ماه از یک سال وارد کند
.   ماه آن سال ردیف متناظر ایجاد خواهد شد12را انتخاب نماید براي » یک سال«نماید و اگر دکمه 

  . متناسب و عدد سال را در کادر مربوطه وارد نماییدشماره ماه را در کادر 
نرم افزار اطالعات .   به این ترتیب دیگر الزم نیست کاربر اطالعات تکراري را در بانک وارد نماید

در این صورت کاربر فقط .  نماید وارد می»  410-012 «به بانک »  410- 013 «هاي دیگر را از بانک  ستون
این مطلب باعث می شود از اشتباه در ورد .  نماید را وارد می» سطح آب«و » زرو«هاي  اطالعات ستون

  . اطالعات جلوگیري به عمل آید و در زمان نیز صرفه جویی گردد
،  »ها همه چاه«، و انتخاب دکمه رادیویی  » 410-013 «در صورت فیلتر بودن بخشی از اطالعات جدول 

هاي  نحوه فیلتر کردن در بخش.  گردد  میردیف ایجاد»  410-013 «هاي فیلتر شده جدول  فقط براي ردیف
  . گردد بعدي تشریح می

  :  محاسبه اعداد پانزدهم- 4- 3-2- 8-7

گیري سطح  از آنجا که اندازه.  رود این گزینه براي محاسبه سطح آب در روز پانزدهم هر ماه به کار می
، براي ایجاد یک مبدا مشخص زمانی براي  شود ي میگیر آب زیرزمینی در روزهاي متفاوتی از هر ماه اندازه

افزار براي  نرم.   ، روز پانزدهم هر ماه مالك عمل قرار گرفته است ها سنجش و مقایسه تغییرات چاه
گیري و مقدار سطح آب و  اندازه» روز«، بسته به زمان یا همان  تراز سطح آب براي هر چاه در هر ماه محاسبه

، محاسبات الزم را انجام و  ، و استفاده از انترپوله کردن ر ماه مورد نظر و ماه قبل و یا بعد آن، د تراز نقطه نشانه
پس از انجام محاسبه در هر ردیف و تکمیل ستون تراز .  نماید درج می» S15«تراز آب را در ستون مربوطه 

  . ها مشخص گردد گردد تا نسبت به سایر ردیف درج می» *«عالمت » star«، در ستون  »S15«آب 
، محاسبات فقط براي چاه فعال  انتخاب شده باشد»  این چاه«در این حالت نیز اگر دکمه رادیویی 

، این محاسبات براي تمام  انتخاب شده باشد» ها همه چاه«گردد و در صورتی که دکمه رادیویی  انجام می
، محاسبات فقط براي  » 410- 012 «دول در صورت فیلتر بودن بخشی از اطالعات ج.  گردد ها انجام می چاه

  . گردد هاي بعدي تشریح می نحوه فیلتر کردن در بخش.  گردد هاي فیلتر شده انجام می ردیف
  :  جاگذاري- 5- 3-2- 8-7

با وارد کردن .  تعبیه شده است»  410- 012 «این گزینه براي درج یا تصحیح اطالعات در جدول 
در کادرهاي مشخص شده و » مساحت«و » نام محل«و ورود » y« و »x«مختصات چاه در کادرهاي مربوطه 

این .  گردد ، درج می هایی با مختصات معرفی شده ، این اطالعات در ردیف کلیک کردن بر این گزینه
  . ریف شودتعها نیز  تواند براي سایر ستون قابلیت می
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  :  نوار ابزار- 3-3- 8-7

، پاك  ، بازیابی از پشتیبان ، ایجاد پشتیبان ، ارسال به اکسل متنی، ذخیره کردن  هاي در نوار ابزار گزینه
، براي دسترسی  هاي مناسب ، با بر چسب ، چاپ و خروج از فرم ، مشاهده محتویات چاپ  ها کردن ردیف

  . تر به این موارد ارائه شده است آسان
  :»جدول سطح آب«شیت - 3-4- 8-7

  : )420-013( فرم -کادر جدول مشخصات پیزومترها - 1- 3-4- 8-7

، جدول مشخصات  هاي زیرزمینی نیز قرارداده شده است ، که در فرم اصلی نرم افزار آب در این کادر
 100در این جدول مشخصات کامل پیزومترها با بیش از .  تعبیه شده است» 420- 013«پیزومترها یا فرم 

عداد پیزومترها در کادري در باالي جدول ها یا همان تدتعداد رکور.  شود فیلد اطالعاتی نمایش داده می
ردیف فعال ردیفی است .  شود شود و شماره ردیف فعال در کادر دیگري نمایش داده می نمایش داده می

، شماره ردیف در کادر به طور اتوماتیک شمارش و  با انتخاب ردیفی جدید.  که انتخاب شده است
ر قسمت باال و سمت راست جدول براي دسترسی و نوار پیمایش این جدول د.  شود نمایش داده می

، ردیف  ، ردیف بعد ، ردیف اول ، ردیف قبل ها به ترتیب این دکمه.  پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است
هر .  باشد ها می ، حالت درج و تنظیم داده ، ویرایش جدول، ثبت جدول ، حذف ردیف ، ایجاد ردیف آخر

عنوان  ، توضیحی مختصر از کارکرد آن دکمه به افزار اشاره گردد در نرماي  گاه با عالمت موس به دکمه
»Hint «ظاهر خواهد شد .  
  : )420-012( فرم - کادر جدول سطح آب - 2- 3-4- 8-7

در این جدول اطالعات .  تعبیه شده است» 420-012«، جدول سطح آب پیزومترها یا فرم  در این کادر
تعداد .  شود هاي مختلف نمایش داده می ها و سال ترها در ماهگیري سطح آب پیزوم مربوط به اندازه

نوار پیمایش این جدول .  شود رکورها و شماره ردیف فعال در کادرهایی در باالي جدول نمایش داده می
  . در قسمت باال و سمت راست جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است

  : فیلتر کردن- 3- 3-4- 8-7

باشد و ممکن  هاي پیزومتریک می ، شامل اطالعات سطح آب زیرزمینی چاه عاتی این فرمجدول اطال
، ابزار فیلتر نمودن  براي دسترسی به اطالعات بخصوصی.  است اطالعات زیادي در جدول ثبت شده باشد

  . فراهم گشته است»  410- 012 «اطالعات جدول 
ها فراهم  بر اساس کلیه سر ستون»  410- 012 « فرم قابلیت فیلتر در جدول سطح آب پیزومترها یا همان

، نام فیلدها در کادر مربوطه لیست خواهد  براي این منظور با کلیک کردن بر دکمه سر ستون . شده است
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به ستون یا کادر مربوطه »  410- 012 «، مقادیر آن از جدول فرم  با کلیک کردن بر یکی از فیلدها.  شد
» =>«،  »=«،  »>«،  »<« انتخاب یکی از شروط تعبیه شده در کادر شروط که شامل حال با.  لیست خواهد شد

، فقط رکوردهاي  »فیلتر«، و انتخاب مقدار شرط از ستون یا کادر سوم و کلیک بر دکمه  باشد می» =<«و 
لت جدول از حا» همه« دکمه رببا کلیک کردن .  شوند نمایش داده می»  410-012 «داراي شرط در جدول 

  . شوند فیلتر خارج خواهد شد و تمامی رکوردها مجددا نمایش داده می
دقت .  ، جمله شرط را در کادر شرط تایپ نمایید توانید ، می شما در صورت دستیابی به مهارت کافی

  . هاي فیلتر شده انجام خواهد شد ، انجام هر عملی فقط بر داده ها شود در صورت فیلتر بودن جدول داده
ها ارتباط  این دکمه.  دهند ، به نوعی عملیات فیلتر کردن را انجام می  »ها همه چاه«و » این چاه«هاي رادیویی  دکمه

هاي پیزومتریک  و جدول اطالعات سطح آب چاه»  410- 013  «هاي پیزومتریک یا همان فرم  جدول مشخصات چاه
، فقط اطالعات سطح  انتخاب شده باشد» این چاه«یی اگر دکمه رادیو.  کنند را فراهم می»  410- 012 «یا همان فرم 

و انجام هر   شود نمایش داده می»  410- 012 «در جدول سطح آب »  410- 013 «آب چاه فعال در فرم مشخصات 
همه «اگر دکمه رادیویی .  گردد اعمال می»  410- 012 «ا فیلتر شده در جدول یهاي نمایش داده شده  عملی بر ردیف

شود  نمایش داده می»  410- 012 «، اطالعات سطح آب به طور کامل در جدول سطح آب  خاب شده باشدانت» ها چاه
  . گردد اعمال نمی»  410- 012 «و فیلتري بر اطالعات جدول 

  :  کادر ایجاد ردیف- 4- 3-4- 8-7

  . تشریح گردید» ایجاد ردیف«این کادر و دکمه مربوطه در زیرمنوي 
  : کادر جاگذاري- 5- 3-4- 8-7

  .تشریح گردید» جاگذاري«این کادر و دکمه مربوطه در زیرمنوي 
  : دکمه محاسبه اعداد پانزدهم- 6- 3-4- 8-7

  .تشریح گردید» محاسبه اعداد پانزدهم«این دکمه در زیرمنوي 
  :»نمودار سطح آب«شیت - 3-5- 8-7

گردید  یانتخاب م» جدول سطح آب«در شیت » این چاه«به محض ورود به این شیت، دکمه رادیویی 
در عین حال .  شود نمایش داده می»  410- 012«و فقط اطالعات چاه فعال در جدول سطح آب یا همان فرم 

تعداد رکورها یا همان تعداد .  گردد کپی می» نمودار سطح آب«اطالعات چاه فعال به جدول شیت 
ماره ردیف فعال در کادر شود و ش  هاي چاه فعال در کادري در باالي جدول نمایش داده می گیري اندازه

نوار پیمایش این جدول در قسمت باال و سمت راست جدول براي دسترسی .  شود دیگري نمایش داده می
  . و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است
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  :نمودار سطح آب - 1- 3-5- 8-7

و محور محور افقی زمان به ماه . دهد این نمودار، تغییرات سطح آب زیرزمینی چاه فعال را نشان می
  .دهد عمودي، سطح آب زیرزمینی به متر را نمایش می

  :فیلتر کردن- 2- 3-5- 8-7

باشد و با نمودار سطح  جدول اطالعاتی این شیت، شامل اطالعات سطح آب زیرزمینی چاه فعال می
. براي رسم نمودار در دوره زمانی بخصوص این قابلیت در نرم افزار تعبیه شده است. آب در ارتباط است

در این کادر دوره زمانی رسم نمودار بر حسب . م چاه فعال در کادر فیلتر کردن، نمایش داده شده استنا
با درج دوره زمانی و کلیک . سال و ماه نقطه شروع و سال و ماه نقطه پایان از کاربر خواسته می شود 

دار مربوطه نمایش داده ، فقط اطالعات موجود در آن بازه زمانی در جدول و نمو »فیلتر«کردن بر دکمه 
، جدول و نمودار را از حالت فیلتر خارج نموده و همه اطالعات  »همه«کلیک کردن بر دکمه .  شود می

  . گردد موجود در جدول نمایش و نمودار متناسب ترسیم می
  :ها  دکمه- 3- 3-5- 8-7

ر داده و آن چاه فعال ، در حالت انتخاب قرا » 410- 013 «، رکورد قبل را در جدول  »چاه قبلی«دکمه 
  . گردد ، کپی شده و نمودار آن ترسیم می »نمودار سطح آب«لذا جدول اطالعات آن چاه به شیت .  شود می

، در حالت انتخاب قرار داده و آن چاه فعال  » 410-013 «، رکورد بعد را در جدول  »چاه بعدي«دکمه 
  . گردد ، کپی شده و نمودار آن ترسیم می »طح آبنمودار س«لذا جدول اطالعات آن چاه به شیت .  شود می

این بزرگنمایی .  سازد ، امکان نمایش نمایی بزرگتر از نمودار فعال را فراهم می »نماي بزرگ«دکمه 
  . باشد  درصد بزرگتر از نماي قبلی می120به میزان 

این کوچک .  ازدس ، امکان نمایش نمایی کوچکتر از نمودار فعال را فراهم می»نماي کوچک«دکمه 
  . باشد  درصد کوچکتر از نماي قبلی می80نمایی به میزان 

، نمایی  نماي اصلی.  سازد  ، امکان نمایش نمایی اصلی از نمودار فعال را فراهم می »نماي اصلی«دکمه 
  . ، نمایش داده شوند است که تمامی نقاط و نمودار در کادر نمودار

» bmp.*«سازي نمودار به صورت یک فایل تصویري با پسوند  ه، امکان ذخیر »ذخیره تصویر«دکمه 
، نمودار سطح آب در یک فایل تصویري ذخیره  با کلیک کردن بر این دکمه.  دهد را به کاربر می

،  باز خواهد شد و بعد از دریافت مسیر و نام فایل»  save dialog«با زدن این دکمه، گزینه پنجره .  نماید می
»  file name «هنگام درج نام فایل در کادر .  کند ، در مسیر داده شده ذخیره می ام تعیین شدهنمودار را با ن

در صورت وجود فایل بیت .  دهد  را به فایل اختصاص میbmp.*نوشتن پسوند الزم نیست و برنامه پسوند 
  . گردد ، پیغام اخطار ارسال می مپ با همان نام در مسیر
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  »نمودار سطح آب« شیت –آب زیرزمینی  فرم سطح -) 59- 8(شکل 

  

  
   فرم ذخیره سازي نمودار سطح آب-) 60- 8(شکل 

  

، امکان پاك کردن تمامی اطالعات جدول موجود در شیت  »هاي جدول حذف ردیف«دکمه 
  . گردد در این صورت نمودار هم پاك می.  کند را فراهم می» نمودار سطح آب«
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دهد که در آن نمودار سطح آب نمایش داده  ري را نمایش می، فرم دیگ »نمایش تمام صفحه«دکمه 
، چاپ  »bmp.*«سازي نمودار به صورت یک فایل تصویري با پسوند  در این فرم امکانات ذخیره.  شود می

  . ، مشاهده محتوي چاپ و خروج در قالب یک نوار ابزار ارائه شده است نمودار
  :  نوار ابزار- 4- 3-5- 8-7

» ذخیره تصویر«و » نماي اصلی«،  »نماي کوچک«،  »نماي بزرگ«،  »چاه بعدي«،  »لیچاه قب«هاي  دکمه
  . هاي مناسب ارائه شده است در نوار ابزار با برچسب

  : »پشتیبان« شیت - 3-6- 8-7

هاي پیزومتریک  یا همان اطالعات سطح آب چاه» 420- 012«، جدول پشتیبان از فرم  این شیت
قرار » c:\program files\ ettehad «بوده و در مسیر » 012bak-420«،  تیباننام فایل پش.  دهد نمایش می

  . هاي قبل تشریح شده است این موضوع در قسمت.  دارد

هاي پیزومتریک در کادري در باالي  هاي سطح آب چاه گیري تعداد رکورها یا همان تعداد اندازه
نوار پیمایش این . شود گري نمایش داده میجدول نمایش داده می شود و شماره ردیف فعال در کادر دی

  . جدول در قسمت باال و سمت راست جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است
  : »بانک دیگر« شیت - 3-7- 8-7

طراحی شده است را » 420-012«را که مشابه فرم » dbase«این شیت، جدول فایل بانک اطالعاتی 
، »dbase«نام فایل . دهد هاي پیزومتریک را نمایش می  اطالعات سطح آب چاهاین فایل نیز. دهد نشان می

»420-012.dbf « بوده و در مسیر» c:\program files\ ettehad «هاي  این موضوع در قسمت. قرار دارد
  .قبل تشریح شده است

در باالي هاي سطح آب چاه هاي پیزومتریک در کادري  گیري تعداد رکورها یا همان تعداد اندازه
نوار پیمایش این . شود شود و شماره ردیف فعال در کادر دیگري نمایش داده می جدول نمایش داده می

  .جدول در قسمت باال و سمت راست جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است
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  »پشتیبان« شیت – فرم سطح آب زیرزمینی -) 61- 8(شکل 

  

  
  »بانک دیگر« شیت – زیرزمینی  فرم سطح آب-) 62- 8(شکل 
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  :»هیدروگراف« شیت - 3-8- 8-7

در این شیت، که براي رسم هیدروگراف سطح آب زیرزمینی تعبیه شده است، ابزار کارآمد و 
براي این . ها بکار برد ها را در رسم هیدروگراف آبخوان مناسبی قرار داده شده تا کاربر به راحتی بتواند آن

  .ه ترتیب انجام دهیدمنظور مراحل زیر را ب
  :کادرها و جداول- 1- 3-8- 8-7

وارد شده » لیست کامل پیزومترها«در سمت پایین و چپ شیت، نام پیزومترهاي داراي آمار، در کادر 
هاي مورد نظر در رسم هیدروگراف واحد آبخوان را، تک تک انتخاب  کاربر، ابتدا باید نام چاه. است

لیست پیزومترهاي «در این صورت نام آن پیزومتر در کادر . ایدکلیک نم» اضافه«نماید و بر دکمه 
در صورتی که اولین چاه به . گردد گردد و اطالعات آن در جدول سمت راست کپی می ثبت می» منتخب
اضافه شود، قبل از کپی شدن اطالعات چاه منتخب، جدول سمت » لیست پیزومترهاي منتخب«کادر 

و کلیک بر » لیست کامل پیزومترها« با انتخاب چاه دیگر در کادر .گردد راست، از اطالعات پاك می
  .گردد ها تکرار می این عملیات براي سایر چاه» اضافه«دکمه 

، »حذف«انتخاب شود و بر دکمه » لیست پیزومترهاي منتخب«در صورتی که نام چاهی در کادر 
 اطالعات مربوط به آن چاه نیز از حذف و» لیست پیزومترهاي منتخب«کلیک گردد، نام آن چاه از کادر 

هاي  ، کلیک گردد، نام همه چاه»حذف همه«در صورتی که بر دکمه . گردد جدول مربوطه پاك می
ها نیز از جدول مربوطه  حذف و اطالعات مربوط به آن چاه» لیست پیزومترهاي منتخب«منتخب از کادر 

  .گردد پاك می

هاي سطح آب چاه هاي پیزومتریک منتخب در کادري در  گیري تعداد رکورها یا همان تعداد اندازه
نوار پیمایش . شود شود و شماره ردیف فعال در کادر دیگري نمایش داده می باالي جدول نمایش داده می

  .این جدول در قسمت باال و سمت راست جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است

اند تا سال و ماه دیگر که در کادرهاي دیگري   کادر وارد شدهدوره زمانی از یک سال و ماه که در
ها بر دکمه  پس از تکمیل و تعیین دوره زمانی و اتمام انتخاب. گردد گردند، مشخص و تعیین می ثبت می

در این صورت نرم افزار با استفاده از اطالعات موجود . کلیک نمایید» محاسبه و رسم هیدروگراف واحد«
لیست پیزومترهاي «ه زمانی، هیدروگراف واحد را بر اساس آمار پیزومترهاي موجود در در جدول و دور

در این . نماید نماید و نمودار هیدروگراف را رسم می محاسبه و در جدول هیدروگراف ثبت می» منتخب
ضرب مساحت در سطح آب و عدد هیدروگراف در سه کادر  ها، مجموع حاصل صورت مجموع مساحت

  .گردد ه و درج میمجزا محاسب
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ضرب  اطالعات جدول هیدروگراف شامل ردیف، سال، ماه، سطح آب به متر، مجموع حاصل
باشد و نمودار هیدروگراف در دوره زمانی بر اساس این  مساحت در سطح آب و مساحت متوسط می

ن شده در هایهیدروگراف در دوره زمانی تعیی تعداد رکورها یا همان تعداد ماه. گردد جدول ترسیم می
. شود شود و شماره ردیف فعال در کادر دیگري نمایش داده می کادري در باالي جدول نمایش داده می

نوار پیمایش این جدول در قسمت باال و سمت راست جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه 
  .شده است

  : نمودار هیدروگراف- 2- 3-8- 8-7

. دهد  یا همان هیدروگراف سطح آب زیرزمینی را نشان میاین نمودار، تغییرات سطح آب آبخوان
  .دهد محور افقی زمان به ماه و محور عمودي، سطح متوسط آب زیرزمینی به متر را نمایش می

این بزرگنمایی . سازد ، امکان نمایش نمایی بزرگتر از نمودار فعال را فراهم می»نماي بزرگ«دکمه 
  .باشد قبلی می درصد بزرگتر از نماي 120به میزان 

این کوچک . سازد ، امکان نمایش نمایی کوچکتر از نمودار فعال را فراهم می»نماي کوچک«دکمه 
  .باشد  درصد کوچکتر از نماي قبلی می80نمایی به میزان 

نماي اصلی، نمایی . سازد ، امکان نمایش نمایی اصلی از نمودار فعال را فراهم می»نماي اصلی«دکمه 
  .قاط و نمودار در کادر نمودار، نمایش داده شونداست که تمامی ن

» bmp.*«سازي نمودار به صورت یک فایل تصویري با پسوند  ، امکان ذخیره»ذخیره تصویر«دکمه 
با کلیک کردن بر این دکمه، نمودار هیدروگراف واحد آبخوان در یک فایل . دهد را به کاربر می

باز خواهد شد و بعد از دریافت » save dialog«گزینه پنجره با زدن این دکمه، . نماید تصویري ذخیره می
هنگام درج نام فایل در . کند مسیر و نام فایل، نمودار را با نام تعیین شده، در مسیر داده شده ذخیره می

در .  دهد  را به فایل اختصاص میbmp.*نوشتن پسوند الزم نیست و برنامه پسوند »  file name «کادر 
  . گردد ، پیغام اخطار ارسال می ایل بیت مپ با همان نام در مسیرصورت وجود ف
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  »نمودار«- » هیدروگراف« شیت – فرم سطح آب زیرزمینی -) 63- 8(شکل 

  

  
  »ها جدول داده« - » هیدروگراف« شیت – فرم سطح آب زیرزمینی -) 64- 8(شکل 
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  : فرم بررسی کیفیت آب زیرزمینی-4- 8-7
، هفت شیت مختلف و چندین کادر و دکمه و نمودار tool barک این صفحه داراي یک منو، ی

  .دهد این فرم را نشان می) 65-8(شکل . باشد مختلف می
  

  
  »جدول کیفیت منابع آب« شیت – فرم کیفیت آب زیرزمینی -) 65- 8(شکل 

  

  : »بانک کیفی «منوي - 4-1- 8-7

هاي این منو  اینک به شرح گزینه. دیماین هاي متفاوتی را مشاهده می ، گزینه با باز کردن منوي اصلی
  .پردازیم می

  : ذخیره در متن- 1- 4-1- 8-7

را در » 420- 031«این گزینه، اطالعات موجود در جدول کیفیت منابع آب زیرزمینی یا همان فرم 
 باز خواهد شد و بعد از» save dialog«با زدن این زیر منو ، گزینه پنجره . نماید یک فایل متنی ذخیره می

را با نام تعیین شده، در مسیر داده شده ذخیره » 420- 031«دریافت مسیر و نام فایل، اطالعات جدول 
 را به txt.*نوشتن پسوند الزم نیست و برنامه پسوند »  file name«هنگام درج نام فایل در کادر . کند می

این . گردد ام اخطار ارسال میدر صورت وجود فایل متنی با همان نام در مسیر، پیغ. دهد فایل اختصاص می
  .هاي قبل تشریح شده است موضوع در قسمت
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  : ارسال به اکسل- 2- 4-1- 8-7

این . نماید  منتقل میEXCELرا به محیط » 420-031«این گزینه، اطالعات موجود در جدول 
  .هاي قبل تشریح شده است موضوع در قسمت

  : تهیه پشتیبان- 3- 4-1- 8-7

یا همان جدول کیفیت منابع آب زیرزمینی در » 420-031«تیبان از جدول این گزینه، براي تهیه پش
  :هاي اطالعاتی برنامه به صورت زیر باشد مسیر بانک. افزار طراحی شده است نرم

c:\program files\ ettehad 
در مسیر فوق تهیه  »031bak-420«با کلیک کردن بر این گزینه یک پشتیبان از این فرم و به نام 

  .هاي قبل تشریح شده است این موضوع در قسمت .شود می
  : بازیابی از پشتیبان- 4- 4-1- 8-7

یا همان جدول کیفیت » 420- 031«این گزینه، براي بازیابی اطالعات از پشتیبان گرفته شده از جدول 
پیغام اگر نرم افزار فایل پشتیبان را در مسیر تعریف شده پیدا نکند، . منابع آب زیرزمینی طراحی شده است

  .هاي قبل تشریح شده است این موضوع در قسمت. نماید خطا صادر می
  : بازیابی از بانک مشابه- 5- 4-1- 8-7

» dbase«افزار و بانک اطالعاتی  از نرم» 410-031«این گزینه، براي بازیابی اطالعات فرم استاندارد 
دقت شود، . عاتی تهیه میگرددهاي اطال  در محیط بانک»dbf.*«این بانک، با پسوند . طراحی شده است

ها مشابه  باشد ولی لزومی ندارد نام آن» 420-031«ترتیب قرار گرفتن اطالعات باید مشابه فرم استاندارد 
این بدان معنی است که شما می توانید آمار . تواند چنین بانکی را تولید نماید  می»excel«افزار  نرم. باشد

  .افزار وارد نمایید تن خروجی به فرمت به محیط این این نرم با گرف»excel«سطح آب را از محیط 
  :ها  پاك کردن ردیف- 6- 4-1- 8-7

با کلیک . تعبیه شده است» 410- 031«هاي جدول فرم  این زیرمنو براي پاك کردن کلیه ردیف
کردن بر این دکمه، اطالعات جدول پاك خواهد شد و قابل بازیابی نیست مگر آنکه قبال از جدول 

هاي فیلتر  ، فقط ردیف»410- 031«در صورت فیلتر بودن بخشی از اطالعات جدول . بان گرفته باشیمپشتی
  .گردد هاي بعدي تشریح می نحوه فیلتر کردن در بخش. گردد شده حذف می

  : خروج- 7- 4-1- 8-7

  .شود براي خارج شدن و بستن فرم، از این گزینه استفاده می
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  : بانک مشخصاتمنوي - 4-2- 8-7

اینک به شرح . دینمای هاي متفاوتی را مشاهده می  کردن منوي بانک مشخصات، گزینهبا باز
  .پردازیم هاي این منو می گزینه

  :ها  زیر منوي پاك کردن ردیف- 1- 4-2- 8-7

» 410- 030«هاي جدول مشخصات منابع کیفی یا همان فرم  این زیرمنو براي پاك کردن کلیه ردیف
بر این دکمه، اطالعات جدول مشخصات منابع کیفی پاك خواهد شد و با کلیک کردن .  تعبیه شده است

  .قابل بازیابی نیست مگر آنکه قبال از جدول پشتیبان گرفته باشیم
  : تهیه پشتیبان از بانک مشخصات منابع- 2- 4-2- 8-7

یا همان جدول مشخصات منابع کیفی آب » 420-030«این گزینه، براي تهیه پشتیبان از جدول 
  :هاي اطالعاتی برنامه به صورت زیر باشد مسیر بانک. در نرم افزار طراحی شده استزیرزمینی 

c:\program files\ ettehad 
در مسیر فوق تهیه  »030bak-420«با کلیک کردن بر این گزینه یک پشتیبان از این فرم و به نام 

  .هاي قبل تشریح شده است این موضوع در قسمت .شود می
  : از پشتیبان به جدول مشخصات منابع بازیابی- 3- 4-2- 8-7

یا همان جدول » 420-030«این گزینه، براي بازیابی اطالعات از پشتیبان گرفته شده از جدول 
اگر نرم افزار فایل پشتیبان را در مسیر تعریف . مشخصات منابع کیفی آب زیرزمینی طراحی شده است

  .هاي قبل تشریح شده است  در قسمتاین موضوع. نماید شده پیدا نکند، پیغام خطا صادر می
  :ها  منوي بررسی- 4-3- 8-7

  : زیر منوي دیاگرام شولر- 1- 4-3- 8-7

  .گردد این زیرمنو در ادامه این گزارش بررسی می
  : زیر منوي دیاگرام ویلکوکس- 2- 4-3- 8-7

  .گردد این زیرمنو در ادامه این گزارش بررسی می
  : نوار ابزار- 4-4- 8-7

هاي، ذخیره کردن متنی، ارسال به اکسل، ایجاد پشتیبان، بازیابی از پشتیبان،  هدر نوار ابزار گزین
هاي مناسب، براي دسترسی آسانتر به این موارد ارائه  بازیابی از بانک مشابه و خروج از فرم، با بر چسب

  .شده است
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  :»جدول کیفیت منابع آب زیرزمینی« شیت - 4-5- 8-7

  : دکمه ایجاد ردیف- 1- 4-5- 8-7

در بخش ورود . رود هاي جدید براي ورود اطالعات به کار می دکمه براي ایجاد ردیفاین 
هاي  در باالي آن دکمه.  وجود دارد» یک سال«و » یک ماه«، دو کادر و دو دکمه رادیویی  اطالعات
ضافه براي تسهیل در ورود اطالعات این بخش به برنامه ا.  وجود دارد» ها همه چاه«و »  این چاه«رادیویی 

  . قبل از کلیک کردن بر این گزینه باید ابزار فوق الذکر تنظیم شوند.  شده است

خواهید براي یک چاه اطالعاتی را وارد کنید، آن چاه را فعال نموده و دکمه رادیویی این  اگر می
 الزم به .گردد افزار درج می به این ترتیب نام چاه فعال در کادر مربوطه توسط نرم. چاه را عالمت بزنید

یادآوري است که چاه فعال، چاهی است که توسط دکمه موس در جدول مشخصات منابع کیفی جدول 
، براي تمام منابع کیفی که در  ها انتخاب شود اگر دکمه رادیویی همه چاه. انتخاب شده است» 410- 030 «

ی منابع آب ا همان جدول اطالعات کیفی» 410- 031«وجود دارند ، در جدول » 410- 030«جدول 
  .زیرزمینی ردیف باز خواهد شد

را انتخاب » یک ماه«اگر کاربر بخواهد اطالعات را براي یک ماه از یک سال وارد کند، باید دکمه 
.  ماه آن سال ردیف متناظر ایجاد خواهد شد12را انتخاب نماید براي » یک سال«نماید و اگر دکمه 

  .ا در کادر مربوطه وارد نماییدشماره ماه را در کادر متناسب و عدد سال ر

نرم افزار اطالعات . به این ترتیب دیگر الزم نیست کاربر اطالعات تکراري را در بانک وارد نماید
در این صورت کاربر فقط . نماید وارد می» 410- 031«به بانک » 410- 030«ستونهاي دیگر را از بانک 

شود از اشتباه در  این مطلب باعث می. نماید  وارد میگیري پارامترهاي کیفی را هاي اندازه اطالعات ستون
  .ورد اطالعات جلوگیري به عمل آید و در زمان نیز صرفه جویی گردد

، »ها همه چاه«، و انتخاب دکمه رادیویی »410-030«در صورت فیلتر بودن بخشی از اطالعات جدول 
هاي  نحوه فیلتر کردن در بخش. رددگ  میردیف ایجاد» 410-030«هاي فیلتر شده جدول  فقط براي ردیف
  .گردد بعدي تشریح می

  : دکمه محاسبات- 2- 4-5- 8-7

نتایج این . رود این دکمه براي محاسبه وبررسی پارامترهاي کیفی منابع آب زیرزمینی به کار می
پس از انجام محاسبه . گردد شود که در همان بخش تشریح می نمایش داده می» نتایج«ها در شیت  بررسی

گردد تا نسبت به سایر  درج می» *«عالمت » star«هاي مربوطه، در ستون  ر هر ردیف و تکمیل ستوند
  .ها مشخص گردد ردیف
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انتخاب شده باشد، محاسبات فقط براي چاه فعال » این چاه«در این حالت نیز اگر دکمه رادیویی 
ه باشد، این محاسبات براي تمام انتخاب شد» ها همه چاه«گردد و در صورتی که دکمه رادیویی  انجام می

، محاسبات فقط براي »410- 031«در صورت فیلتر بودن بخشی از اطالعات جدول . گردد ها انجام می چاه
  .گردد هاي بعدي تشریح می نحوه فیلتر کردن در بخش. گردد هاي فیلتر شده انجام می ردیف

  : دکمه جاگذاري- 3- 4-5- 8-7

با وارد کردن . تعبیه شده است» 410- 031«عات در جدول این دکمه براي درج یا تصحیح اطال
در کادرهاي مشخص شده و » مساحت«و » نام محل«و ورود » y«و » x«مختصات چاه در کادرهاي مربوطه 

این . گردد هایی با مختصات معرفی شده، درج می کلیک کردن بر این دکمه، این اطالعات در ردیف
  .ها نیز نعریف شود تواند براي سایر ستون قابلیت می

  ):420-030( فرم -کادر جدول مشخصات منابع کیفی - 4- 4-5- 8-7

در این جدول . تعبیه شده است» 420-030«در این کادر، جدول مشخصات منابع کیفی یا فرم 
تعداد رکورها یا همان . شود  فیلد اطالعاتی نمایش داده می100مشخصات کامل منابع کیفی با بیش از 

شود و شماره ردیف فعال در کادر دیگري  کیفی در کادري در باالي جدول نمایش داده میتعداد منابع 
با انتخاب ردیفی جدید، شماره . ردیف فعال ردیفی است که انتخاب شده است. شود نمایش داده می

نوار پیمایش این جدول در قسمت باال . شود ردیف در کادر به طور اتوماتیک شمارش و نمایش داده می
ها به ترتیب، ردیف  این دکمه. سمت راست جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده استو 

اول، ردیف قبل، ردیف بعد، ردیف آخر، ایجاد ردیف، حذف ردیف، ویرایش جدول، ثبت جدول، 
 توضیحی اي در نرم افزار اشاره گردد، گاه با عالمت موس به دکمههر. باشد ها می حالت درج و تنظیم داده

  .ظاهر خواهد شد» Hint«عنوان  مختصر از کارکرد آن دکمه به
  ):420-031( فرم -کادر جدول کیفیت منابع آب زیرزمینی- 5- 4-5- 8-7

در این جدول . تعبیه شده است» 420-031«در این کادر، جدول کیفیت منابع آب زیرزمینی یا فرم 
. شود هاي مختلف نمایش داده می ها و سال زمینی در ماهگیري کیفیت منابع آب زیر اطالعات مربوط به اندازه

نوار پیمایش این جدول . شود کادرهایی در باالي جدول نمایش داده میتعداد رکورها و شماره ردیف فعال در
  .در قسمت باال و سمت راست جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است
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  :فیلتر کردن- 6- 4-5- 8-7

باشد و ممکن است  عاتی این فرم، شامل اطالعات کیفیت منابع آب زیرزمینی میجدول اطال
براي دسترسی به اطالعات بخصوصی، ابزار فیلتر نمودن . اطالعات زیادي در جدول ثبت شده باشد

  .فراهم گشته است» 410- 031«اطالعات جدول 

ها  بر اساس کلیه سر ستون» 410- 031«ا همان فرم یقابلیت فیلتر در جدول کیفیت منابع آب زیرزمینی 
براي این منظور با کلیک کردن بر دکمه سر ستون، نام فیلدها در کادر مربوطه لیست  .فراهم شده است

به ستون یا کادر »  410- 031 «با کلیک کردن بر یکی از فیلدها، مقادیر آن از جدول فرم . خواهد شد
، »>«، »<«روط تعبیه شده در کادر شروط که شامل حال با انتخاب یکی از ش. مربوطه لیست خواهد شد

، فقط »فیلتر«باشد، و انتخاب مقدار شرط از ستون یا کادر سوم و کلیک بر دکمه  می» =<«و » =>«، »=«
» همه«با کلیک کردن بر دکمه . شوند نمایش داده می» 410- 031«رکوردهاي داراي شرط در جدول 

شما در صورت . شوند  تمامی رکوردها مجددا نمایش داده میجدول از حالت فیلتر خارج خواهد شد و
دقت شود در صورت فیلتر . توانید، جمله شرط را در کادر شرط تایپ نمایید دستیابی به مهارت کافی، می

  .هاي فیلتر شده انجام خواهد شد ها، انجام هر عملی فقط بر داده بودن جدول داده

این . دهند ، به نوعی عملیات فیلتر کردن را انجام می»ها اههمه چ«و » این چاه«هاي رادیویی  دکمه
و جدول اطالعات کیفیت منابع »  410- 030 «ا همان فرم یها ارتباط جدول مشخصات منابع کیفی  دکمه

انتخاب شده باشد، » این چاه«اگر دکمه رادیویی . کنند را فراهم می»  410-031 «ا همان فرم یآب زیرزمینی 
در جدول کیفیت منابع آب زیرزمینی » 410-030«یفیت منابع فعال در فرم مشخصات فقط اطالعات ک

هاي نمایش داده شده یا فیلتر شده در جدول  شود و انجام هر عملی بر ردیف نمایش داده می» 410- 031«
انتخاب شده باشد، اطالعات کیفیت منابع » ها همه چاه«اگر دکمه رادیویی . گردد اعمال می» 410- 031«

نمایش داده می شود و فیلتري بر اطالعات » 410- 031«آب زیرزمینی به طور کامل در جدول سطح آب 
  .گردد اعمال نمی» 410-031«جدول 

  :»پشتیبان« شیت - 4-6- 8-7

یا همان اطالعات کیفیت منابع آب زیرزمینی را نمایش » 420- 031«این شیت، جدول پشتیبان از فرم 
. قرار دارد» c:\program files\ ettehad«بوده و در مسیر » 031bak-420«نام فایل پشتیبان، . دهد می

  .هاي قبل تشریح شده است این موضوع در قسمت
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هاي کیفیت منابع آب زیرزمینی در کادري در باالي جدول  گیري تعداد رکورها یا همان تعداد اندازه
نوار پیمایش این جدول .  شود ده میشود و شماره ردیف فعال در کادر دیگري نمایش دا نمایش داده می

  . در قسمت باال و سمت راست جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است
  : »بانک دیگر« شیت - 4-7- 8-7

طراحی شده است را » 420-031«را که مشابه فرم » dbase«این شیت، جدول فایل بانک اطالعاتی 
، »dbase«نام فایل . دهد فیت منابع آب زیرزمینی را نمایش میاین فایل نیز اطالعات کی. دهد نشان می

»420-031.dbf « بوده و در مسیر»c:\program files\ ettehad «هاي  این موضوع در قسمت. قرار دارد
  .قبل تشریح شده است

هاي کیفیت منابع آب زیرزمینی در کادري در باالي جدول  گیري تعداد رکورها یا همان تعداد اندازه
نوار پیمایش این جدول . شود شود و شماره ردیف فعال در کادر دیگري نمایش داده می نمایش داده می

  .در قسمت باال و سمت راست جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است
  :»نتایج« شیت - 4-8- 8-7

  : جداول و کادرها- 1- 4-8- 8-7

یا همان اطالعات کیفیت منابع » 420- 031« فرم این شیت، نتایج بررسی کیفی اطالعات ورودي در
براي » محاسبات«هاي قبل تشریح گردید، دکمه  همان طور که در قسمت. دهد آب زیرزمینی را نمایش می

» نتایج«ها در شیت  نتایج این بررسی. رود محاسبه وبررسی پارامترهاي کیفی منابع آب زیرزمینی به کار می
  . شود نمایش داده می

زمان نمونه «، »مشخصات منبع«ها شامل مقادیر کمی و کیفی و توصیفی پارامترهایی نظیر  رسیاین بر
، »جنس مخزن آهکی«، »اسیدیته اشباع«، »کربنات سدیم باقیمانده«، »سختی کل«، »درصد سدیم«، »برداري

یت نمایش نتایج بررسی در جدولی در این ش.  باشد  می» خطاي آنالیز شیمیایی«و » جنس مخزن آذرین«
تعداد .  شود ، نتایج در کادرهایی در همین شیت نیز نمایش داده می با انتخاب هر ردیف.  داده شده است

شود و شماره  هاي منبع فعال در کادري در باالي جدول نمایش داده می گیري رکورها یا همان تعداد اندازه
این جدول در قسمت باال و سمت راست نوار پیمایش .  شود ردیف فعال در کادر دیگري نمایش داده می

  . جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است
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  :ها  دکمه- 2- 4-8- 8-7

، در حالت انتخاب قرار داده و آن منبع فعال »410-030«، رکورد قبل را در جدول »قبلی«دکمه 
ه و پس از انجام محاسبات نمایش داده شد» 410-031«لذا جدول اطالعات آن منبع در جدول . شود می

  .گردد ، منتقل می»نتایج«به طور اتوماتیک، به شیت 

، در حالت انتخاب قرار داده و آن منبع فعال »410-030«، رکورد بعد را در جدول »بعدي«دکمه 
نمایش داده شده و پس از انجام محاسبات » 410-031«لذا جدول اطالعات آن منبع در جدول . شود می

  .گردد ، منتقل می»نتایج«اتیک، به شیت به طور اتوم

  

  
  »پشتیبان« شیت – فرم کیفیت آب زیرزمینی -) 66- 8(شکل 
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  »بانک دیگر« شیت – فرم کیفیت آب زیرزمینی -) 67- 8(شکل 

  

  
  »نتایج« شیت – فرم کیفیت آب زیرزمینی -) 68- 8(شکل 
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  :»نمودار پارامترهاي کیفی«شیت - 4-9- 8-7

اي رسم و برازش نمودار و پیدا نمودن روابط بین پارامترهاي کیفی این شیت در حقیقت بر
در » این چاه«، دکمه رادیویی  به محض ورود به این شیت.  ، فراهم شده است گیري شده در یک منبع اندازه
گردید و فقط اطالعات منبع فعال در جدول  انتخاب می» جدول کیفیت منابع آب زیرزمینی«شیت 

در عین حال اطالعات . شود نمایش داده می» 410- 031«ا همان فرم یابع آب زیرزمینی اطالعات کیفیت من
تعداد رکورها یا همان تعداد .  گردد کپی می» نمودار پارامترهاي«و » نتایج«منبع فعال به جدول شیت 

 کادر شود و شماره ردیف فعال در هاي منبع فعال در کادري در باالي جدول نمایش داده می گیري اندازه
نوار پیمایش این جدول در قسمت باال و سمت راست جدول براي دسترسی .  شود دیگري نمایش داده می

  . و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است
  : فیلتر کردن-1- 4-9- 8-7

براي رسم . باشد جدول اطالعاتی این شیت، شامل اطالعات کیفیت منابع آب زیرزمینی منبع فعال می
نام منبع فعال در کادر فیلتر . مانی بخصوص این قابلیت در نرم افزار تعبیه شده استنمودار در دوره ز

در این کادر دوره زمانی رسم نمودار بر حسب سال و ماه نقطه شروع و . کردن، نمایش داده شده است
، فقط »فیلتر«با درج دوره زمانی و کلیک کردن بر دکمه . شود سال و ماه نقطه پایان از کاربر خواسته می

، جدول »همه«کلیک کردن بر دکمه . شود اطالعات موجود در آن بازه زمانی در جدول نمایش داده می
  .شود را از حالت فیلتر خارج نموده و همه اطالعات موجود در جدول نمایش داده می

، امکان پاك کردن تمامی اطالعات جدول اطالعات کیفی منبع فعال را »پاك کردن جدول«دکمه 
  .کند م میفراه

  :انتخاب محورها-2- 4-9- 8-7

گیري شده موجود  ، کلیه پارامترهاي کیفی اندازه»سر ستون«در این کادر، با کلیک کردن بر دکمه 
عنوان  با انتخاب یک پارامتر از داخل لیست به. شود در لیست مربوطه نمایش داده می» 410- 031«در بانک 

با . شود ، آن پارامتر به عنوان متغیر به نرم افزار معرفی می»ا هxمحور «و کلیک کردن بر دکمه » x«محور 
، آن » هاyمحور «و کلیک کردن بر دکمه » y«انتخاب پارامتري دیگر از داخل لیست به عنوان محور 

جدول « مقادیر پارامترهاي معرفی شده در شیت داخلی .شود پارامتر به عنوان تابع به نرم افزار معرفی می
  .باشد ل رویت میقاب» ها داده
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  :برازش منحنی-3- 4-9- 8-7

نرم افزار قادر است یک خط و یا یک منحنی بر سري زوجی معرفی شده برازش دهد، لذا در کادر 
در این صورت نرم افزار ضمن . کلیک نمایید» برازش«مربوطه درجه خط یا منحنی معین و سپس بر دکمه 

و خطا و آنالیز عددي بر پایه اصل حداقلی مجموع برازش خط یا منحنی بر سري زوجی به روش سعی 
در . دهد مربعات خطا، میزان ضرایب را در کادر ضرایب درج و فرمول منحنی را در زیر آن نمایش می

  .نماید ها درج می توسط نرم افزار محاسبه شده و در جدول داده» y«عین حال مقادیر تابع 

شود و شماره  ادري در باالي جدول نمایش داده میتعداد رکورها یا همان تعداد سري زوجی در ک
نوار پیمایش این جدول در قسمت باال و سمت راست . شود ردیف فعال در کادر دیگري نمایش داده می

  .جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است

یش داده اي و منحنی برازشی به صورت خطی نما ، سري زوجی به صورت نقطه»نمودار«در شیت 
  .شده است

این بزرگنمایی . ازدس ، امکان نمایش نمایی بزرگتر از نمودار فعال را فراهم می»نماي بزرگ«دکمه 
  .باشد  درصد بزرگتر از نماي قبلی می120به میزان 

این کوچک . سازد ، امکان نمایش نمایی کوچکتر از نمودار فعال را فراهم می»نماي کوچک«دکمه 
  .باشد  درصد کوچکتر از نماي قبلی می80نمایی به میزان 

نماي اصلی، نمایی . سازد ، امکان نمایش نمایی اصلی از نمودار فعال را فراهم می»نماي اصلی«دکمه 
  .است که تمامی نقاط و نمودار در کادر نمودار، نمایش داده شوند

» bmp.*«پسوند سازي نمودار به صورت یک فایل تصویري با  ، امکان ذخیره»ذخیره تصویر«دکمه 
با کلیک کردن بر این دکمه، نمودار برازش منحنی در یک فایل تصویري ذخیره . دهد را به کاربر می

باز خواهد شد و بعد از دریافت مسیر و نام فایل، » save dialog«با زدن این دکمه، گزینه پنجره . نماید می
» file name«هنگام درج نام فایل در کادر . کند نمودار را با نام تعیین شده، در مسیر داده شده ذخیره می

در صورت وجود فایل بیت . دهد  را به فایل اختصاص میbmp.*نوشتن پسوند الزم نیست و برنامه پسوند 
  .گردد مپ با همان نام در مسیر، پیغام اخطار ارسال می
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  »ها دول دادهج«-»نمودار پارامترهاي کیفی« شیت – فرم کیفیت آب زیرزمینی -) 69- 8(شکل 

  

  
  »نمودار«-»نمودار پارامترهاي کیفی« شیت – فرم کیفیت آب زیرزمینی -) 70- 8(شکل 
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  : دیاگرام ویلکوکس-4- 4-9- 8-7

نرم افزار قادر است با استفاده از مقادیر پارامترهاي کیفی جدول این شیت، دیاگرام ویلکوکس را 
، اطالعات »پاك کردن نمودار«دکمه . مایدبراي بررسی کیفیت منبع براي مصارف کشاورزي تعیین ن

گیري در جدول اطالعات  با انتخاب هر رکورد یا اندازه. نماید قبلی موجود در روي نمودار را حذف می
، اطالعات این »اضافه کردن به نمودار«پارامترهاي کیفی، موجود در همین شیت و کلیک بر دکمه 

، فرمی را نمایش »نمایش نمودار«دکمه .  شود  داده میگیري در روي نمودار نمایش رکورد یا اندازه
  .دهد که مجددا جدول اطالعات و دیاگرام ویلکوکس در آن تعبیه گردیده است می

، چاپ »bmp.*«سازي نمودار به صورت یک فایل تصویري با پسوند  در این فرم امکانات ذخیره
نوار پیمایش جدول این .  ارائه شده استنمودار، مشاهده محتوي چاپ و خروج در قالب یک نوار ابزار

  .در نوار ابزار براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است

، امکان نمایش و یا عدم نمایش راهنماي نمودار و »نمایش لیبل«و » نمایش راهنما«هاي انتخابی  دکمه
  .نماید عنوان لیبل در روي نمودار را فراهم می برچسب مقدار یا نام به

  :دیاگرام شولر-5- 4-9- 8-7

نرم افزار قادر است با استفاده از مقادیر پارامترهاي کیفی جدول این شیت، دیاگرام شولر را براي 
، اطالعات قبلی موجود »پاك کردن نمودار«دکمه . بررسی کیفیت منبع براي مصارف شرب تعیین نماید

گیري در جدول اطالعات پارامترهاي  ندازهبا انتخاب هر رکورد یا ا. نماید در روي نمودار را حذف می
، اطالعات این رکورد یا »اضافه کردن به نمودار«کیفی، موجود در همین شیت و کلیک بر دکمه 

دهد که  ، فرمی را نمایش می»نمایش نمودار«دکمه . شود گیري در روي نمودار نمایش داده می اندازه
  .ه گردیده استمجددا جدول اطالعات و دیاگرام شولر در آن تعبی

، چاپ »bmp.*«سازي نمودار به صورت یک فایل تصویري با پسوند  در این فرم امکانات ذخیره
نوار پیمایش جدول این . نمودار، مشاهده محتوي چاپ و خروج در قالب یک نوار ابزار ارائه شده است

ري از تراکم خطوط در براي جلوگی. در نوار ابزار براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است
رسم دیاگرام شولر، مکانیسم عمل طوري طرح شده است که فقط نمودار رکورد فعال در جدول فرم 

  . گردد ها نیز رویت می گیري ، قابل رویت بوده و با پیمایش آن جدول، نمودار سایر اندازه»دیاگرام شولر«
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  »کوکسدیاگرام ویل« شیت – فرم کیفیت آب زیرزمینی - )71- 8(شکل 

  

  
  »دیاگرام شولر« شیت – فرم کیفیت آب زیرزمینی - )72- 8(شکل 
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  :»کموگراف« شیت -4-10- 8-7

در این شیت، که براي رسم کموگراف پارامترهاي کیفی آب زیرزمینی تعبیه شده است، ابزار 
. ها بکار برد ها را در رسم کموگراف آبخوان کارآمد و مناسبی قرار داده شده تا کاربر به راحتی بتواند آن

  .براي این منظور مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید
  :کادرها و جداول- 4-10-1- 8-7

. وارد شده است» لیست کامل منابع«در سمت پایین و چپ شیت ، نام منابع داراي آمار، در کادر 
 نماید و بر کاربر، ابتدا باید نام منابع مورد نظر در رسم کموگراف واحد آبخوان را، تک تک انتخاب

گردد و  ثبت می» لیست منابع منتخب«در این صورت نام آن منبع در کادر . کلیک نماید» اضافه«دکمه 
لیست منابع «در صورتی که اولین منبع به کادر . گردد اطالعات آن در جدول سمت راست کپی می

 اطالعات پاك اضافه شود، قبل از کپی شدن اطالعات منبع منتخب، جدول سمت راست، از» منتخب
این عملیات براي » اضافه«و کلیک بر دکمه » لیست کامل منابع«با انتخاب منبع دیگر در کادر . گردد می

  .گردد سایر منابع تکرار می

، کلیک »حذف«انتخاب شود و بر دکمه » لیست منابع منتخب«در صورتی که نام منبعی در کادر 
حذف و اطالعات مربوط به آن منبع نیز از جدول مربوطه » خبلیست منابع منت«گردد، نام آن منبع از کادر 

لیست «، کلیک گردد، نام همه منابع منتخب از کادر »حذف همه«در صورتی که بر دکمه . گردد پاك می
  .گردد حذف و اطالعات مربوط به آن منابع نیز از جدول مربوطه پاك می» منابع منتخب

هاي پارامترهاي کیفی آب منابع انتخابی در کادري در  ريگی تعداد رکورها یا همان تعداد اندازه
نوار پیمایش . شود شود و شماره ردیف فعال در کادر دیگري نمایش داده می باالي شیت نمایش داده می

  .این جدول در قسمت باال و سمت راست شیت براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است

در کادر وارد شده اند تا سال و ماه دیگر که در کادرهاي دیگري دوره زمانی از یک سال و ماه که 
ها بر دکمه  پس از تکمیل و تعیین دوره زمانی و اتمام انتخاب. گردد گردند، مشخص و تعیین می ثبت می

در این صورت نرم افزار با استفاده از اطالعات موجود در . کلیک نمایید» محاسبه و رسم کموگراف«
محاسبه و » لیست منابع منتخب«نی، کموگراف واحد را بر اساس آمار منابع موجود در جدول و دوره زما

در این صورت مجموع . نماید نماید و نمودار کموگراف را رسم می در جدول کموگراف ثبت می
ها، مجموع حاصل ضرب مساحت در هدایت الکتریکی و عدد کموگراف در سه کادر مجزا  مساحت

  .گردد محاسبه و درج می
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  :نمودار کموگراف- 4-10-2- 8-7

محور افقی زمان . دهد این نمودار، تغییرات هدایت الکتریکی آب آبخوان را نسبت به زمان نشان می
  .دهد به ماه و محور عمودي، هدایت الکتریکی به متر را نمایش می

ین بزرگنمایی ا. سازد ، امکان نمایش نمایی بزرگتر از نمودار فعال را فراهم می»نماي بزرگ«دکمه 
  .باشد  درصد بزرگتر از نماي قبلی می120به میزان 

این کوچک . سازد ، امکان نمایش نمایی کوچکتر از نمودار فعال را فراهم می»نماي کوچک«دکمه 
  . درصد کوچکتر از نماي قبلی می باشد80نمایی به میزان 

نماي اصلی، نمایی . سازد فراهم می، امکان نمایش نمایی اصلی از نمودار فعال را »نماي اصلی«دکمه 
  .است که تمامی نقاط و نمودار در کادر نمودار، نمایش داده شوند

» bmp.*«، امکان ذخیره سازي نمودار به صورت یک فایل تصویري با پسوند »ذخیره تصویر«دکمه 
یري ذخیره با کلیک کردن بر این دکمه، کموگراف واحد آبخوان در یک فایل تصو. دهد را به کاربر می

باز خواهد شد و بعد از دریافت مسیر و نام فایل، » save dialog«با زدن این دکمه، گزینه پنجره . نماید می
» file name«هنگام درج نام فایل در کادر . کند نمودار را با نام تعیین شده، در مسیر داده شده ذخیره می

در صورت وجود فایل بیت . دهد فایل اختصاص می را به bmp.*نوشتن پسوند الزم نیست و برنامه پسوند 
  .گردد مپ با همان نام در مسیر، پیغام اخطار ارسال می

  :جدول کموگراف -4-11- 8-7

اطالعات جدول کموگراف شامل ردیف، سال، ماه، هدایت الکتریکی، مجموع حاصلضرب 
وره زمانی بر اساس باشد و نمودار کموگراف در د مساحت در هدایت الکتریکی و مساحت متوسط می

هاي کموگراف در دوره زمانی تعیین شده در  تعداد رکورها یا همان تعداد ماه. گردد این جدول ترسیم می
. شود شود و شماره ردیف فعال در کادر دیگري نمایش داده می کادري در باالي جدول نمایش داده می

دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه نوار پیمایش این جدول در قسمت باال و سمت راست جدول براي 
  .شده است
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  »کموگراف« شیت – فرم کیفیت آب زیرزمینی -) 73- 8(شکل 

  

  
  »جدول کموگراف« شیت – فرم کیفیت آب زیرزمینی -) 74- 8(شکل 
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  :فرم منابع انتخابی-5- 8-7
ار ، چهار شیت مختلف و چندین کادر و دکمه و نمودtool barاین صفحه داراي یک منو، یک 

  .دهد این فرم را نشان می) 75-8(شکل . باشد مختلف می
  

  
  »جدول کمی منابع« شیت – فرم کمی آب زیرزمینی -) 75- 8(شکل 

  

  :»بانک کمی «منوي - 5-1- 8-7

هاي این منو  اینک به شرح گزینه.  دینمای هاي متفاوتی را مشاهده می با باز کردن منوي اصلی، گزینه
  .پردازیم می

  :خیره در متن ذ- 1- 5-1- 8-7

را در یک » 420-010«این گزینه، اطالعات موجود در جدول منابع کمی آب زیرزمینی یا همان فرم 
باز خواهد شد و بعد از » save dialog«با زدن این زیر منو، گزینه پنجره . نماید فایل متنی ذخیره می

شده، در مسیر داده شده ذخیره را با نام تعیین » 420- 010«دریافت مسیر و نام فایل، اطالعات جدول 
 را به txt.*نوشتن پسوند الزم نیست و برنامه پسوند » file name«هنگام درج نام فایل در کادر . کند می

این . گردد در صورت وجود فایل متنی با همان نام در مسیر، پیغام اخطار ارسال می. دهد فایل اختصاص می
  .هاي قبل تشریح شده است موضوع در قسمت
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  : ارسال به اکسل- 2- 5-1- 8-7

این . نماید  منتقل میEXCELرا به محیط » 420-010«این گزینه، اطالعات موجود در جدول 
  .هاي قبل تشریح شده است موضوع در قسمت

  : تهیه پشتیبان- 3- 5-1- 8-7

یا همان جدول منابع کمی آب زیرزمینی در » 420-010«این گزینه، براي تهیه پشتیبان از جدول 
  :هاي اطالعاتی برنامه به صورت زیر باشد مسیر بانک. افزار طراحی شده است نرم

c:\program files\ ettehad 
در مسیر فوق تهیه  »010bak-420«با کلیک کردن بر این گزینه یک پشتیبان از این فرم و به نام 

  .هاي قبل تشریح شده است این موضوع در قسمت .شود می
  :تیبان بازیابی از پش- 4- 5-1- 8-7

یا همان جدول منابع » 420-010«این گزینه، براي بازیابی اطالعات از پشتیبان گرفته شده از جدول 
اگر نرم افزار فایل پشتیبان را در مسیر تعریف شده پیدا نکند، پیغام . کمی آب زیرزمینی طراحی شده است

  .هاي قبل تشریح شده است این موضوع در قسمت. نماید خطا صادر می
  : بازیابی از بانک مشابه- 5- 5-1- 8-7

» dbase«افزار و بانک اطالعاتی  از نرم» 410-010«این گزینه، براي بازیابی اطالعات فرم استاندارد 
دقت شود، . گردد هاي اطالعاتی تهیه می  در محیط بانک»dbf.*«، با پسوند این بانک. طراحی شده است

باشد ولی لزومی ندارد نام آنها مشابه » 420-010«استاندارد ترتیب قرار گرفتن اطالعات باید مشابه فرم 
توانید آمار  این بدان معنی است که شما می. تواند چنین بانکی را تولید نماید  می»excel«افزار  نرم. باشد

، به محیط این »dbf.*« با گرفتن خروجی به فرمت »excel«هاي کمی آب را از محیط  گیري اندازه
  .د نماییدافزار وار نرم

  :ها  پاك کردن ردیف- 6- 5-1- 8-7

با کلیک . تعبیه شده است» 410- 010«هاي جدول فرم  این زیرمنو براي پاك کردن کلیه ردیف
کردن بر این دکمه، اطالعات جدول پاك خواهد شد و قابل بازیابی نیست مگر آنکه قبال از جدول 

هاي فیلتر  ، فقط ردیف»410- 010«العات جدول در صورت فیلتر بودن بخشی از اط. پشتیبان گرفته باشیم
  .گردد هاي بعدي تشریح می نحوه فیلتر کردن در بخش. گردد شده حذف می
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  : خروج- 7- 5-1- 8-7

  .شود براي خارج شدن و بستن فرم، از این گزینه استفاده می
  : بانک مشخصاتمنوي - 5-2- 8-7

هاي  اینک به شرح گزینه. دینمای ا مشاهده میهاي متفاوتی ر ، گزینه»بانک مشخصات«با باز کردن منوي 
  .پردازیم این منو می

  :ها  زیر منوي پاك کردن ردیف- 1- 5-2- 8-7

» 410-009« یا همان فرم یهاي جدول مشخصات منابع کم این زیرمنو براي پاك کردن کلیه ردیف
ك خواهد شد و  پایبا کلیک کردن بر این دکمه، اطالعات جدول مشخصات منابع کم. تعبیه شده است

  .قابل بازیابی نیست مگر آنکه قبال از جدول پشتیبان گرفته باشیم
  : تهیه پشتیبان از بانک مشخصات منابع- 2- 5-2- 8-7

 آب ییا همان جدول مشخصات منابع کم» 420- 009«این گزینه، براي تهیه پشتیبان از جدول 
  :اتی برنامه به صورت زیر باشدهاي اطالع مسیر بانک. زیرزمینی در نرم افزار طراحی شده است

c:\program files\ ettehad 
در مسیر فوق تهیه  »009bak-420«با کلیک کردن بر این گزینه یک پشتیبان از این فرم و به نام 

  .هاي قبل تشریح شده است این موضوع در قسمت .شود می
  : بازیابی از پشتیبان به جدول مشخصات منابع- 3- 5-2- 8-7

یا همان جدول » 420-009«اي بازیابی اطالعات از پشتیبان گرفته شده از جدول این گزینه، بر
افزار فایل پشتیبان را در مسیر تعریف شده  اگر نرم.  آب زیرزمینی طراحی شده استیمشخصات منابع کم

  .هاي قبل تشریح شده است این موضوع در قسمت. نماید پیدا نکند، پیغام خطا صادر می
  :زار نوار اب- 5-3- 8-7

هاي، ذخیره کردن متنی، ارسال به اکسل، ایجاد پشتیبان، بازیابی از پشتیبان،  در نوار ابزار گزینه
تر به این موارد ارائه  هاي مناسب، براي دسترسی آسان بازیابی از بانک مشابه و خروج از فرم، با بر چسب

  .شده است
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  :»جدول کمی منابع آب زیرزمینی« شیت - 5-4- 8-7

  : دکمه ایجاد ردیف- 1- 5-4- 8-7

در بخش ورود . رود کار می هاي جدید براي ورود اطالعات به این دکمه براي ایجاد ردیف
این «هاي رادیویی  در باالي آن دکمه. وجود دارد» سال«و » ماه«اطالعات، دو کادر و دو دکمه رادیویی 

قبل . خش به برنامه اضافه شده استبراي تسهیل در ورود اطالعات این ب. وجود دارد» همه منابع«و » منبع
  .از کلیک کردن بر این گزینه باید ابزار فوق الذکر تنظیم شوند

این «خواهید براي یک منبع اطالعاتی را وارد کنید، آن منبع را فعال نموده و دکمه رادیویی  اگر می
الزم به . گردد فزار درج میا به این ترتیب نام منبع فعال در کادر مربوطه توسط نرم. را عالمت بزنید»منبع

 جدول ییادآوري است که منبع فعال، منبعی است که توسط دکمه موس در جدول مشخصات منابع کم
 که در یانتخاب شود، براي تمام منابع کم» همه منابع«اگر دکمه رادیویی . انتخاب شده است» 410- 009«

 منابع آب یدول اطالعات کما همان جی» 410-010«وجود دارند، در جدول » 410-009«جدول 
  .زیرزمینی ردیف باز خواهد شد

را انتخاب نماید » ماه«اگر کاربر بخواهد اطالعات را براي یک ماه از یک سال وارد کند، باید دکمه 
شماره ماه را در .  ماه آن سال ردیف متناظر ایجاد خواهد شد12را انتخاب نماید، براي » سال«و اگر دکمه 

  .عدد سال را در کادر مربوطه وارد نماییدکادر متناسب و 

افزار اطالعات  نرم. به این ترتیب دیگر الزم نیست کاربر اطالعات تکراري را در بانک وارد نماید
در این صورت کاربر فقط . وارد می نماید »  410- 010 «به بانک » 410- 009«هاي دیگر را از بانک  ستون

شود از اشتباه در  این مطلب باعث می. نماید  را وارد مییترهاي کمگیري پارام هاي اندازه اطالعات ستون
  .گردد  جویی ورد اطالعات جلوگیري به عمل آید و در زمان نیز صرفه

،  »همه منابع«، و انتخاب دکمه رادیویی  » 410- 009 «در صورت فیلتر بودن بخشی از اطالعات جدول 
هاي  نحوه فیلتر کردن در بخش. گردد  میردیف ایجاد»  410-009  «هاي فیلتر شده جدول  فقط براي ردیف
  .گردد بعدي تشریح می

  : دکمه جاگذاري- 2- 5-4- 8-7

با وارد کردن . تعبیه شده است» 410- 010«این دکمه براي درج یا تصحیح اطالعات در جدول 
شخص شده در کادرهاي م» مساحت«و » نام محل«و ورود » y«و » x«مختصات منبع در کادرهاي مربوطه 

این . گردد هایی با مختصات معرفی شده، درج می و کلیک کردن بر این دکمه، این اطالعات در ردیف
  .ها نیز نعریف شود تواند براي سایر ستون قابلیت می
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  ):420- 009( فرم - یکادر جدول مشخصات منابع کم- 3- 5-4- 8-7

در این جدول .  شده استتعبیه» 420-009« یا فرم یدر این کادر، جدول مشخصات منابع کم
تعداد رکورها یا همان . شود  فیلد اطالعاتی نمایش داده می120 با بیش از یمشخصات کامل منابع کم

شود و شماره ردیف فعال در کادر دیگري   در کادري در باالي جدول نمایش داده مییتعداد منابع کم
با انتخاب ردیفی جدید، شماره . تردیف فعال ردیفی است که انتخاب شده اس. شود نمایش داده می

نوار پیمایش این جدول در قسمت باال . شود ردیف در کادر به طور اتوماتیک شمارش و نمایش داده می
ها به ترتیب، ردیف  این دکمه. و سمت راست جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است

 حذف ردیف، ویرایش جدول، ثبت جدول، اول، ردیف قبل، ردیف بعد، ردیف آخر، ایجاد ردیف،
افزار اشاره گردد، توضیحی  اي در نرم هر گاه با عالمت موس به دکمه. باشد ها می حالت درج و تنظیم داده

  .ظاهر خواهد شد» Hint«مختصر از کارکرد آن دکمه به عنوان 
  ):420-010( فرم -کادر جدول منابع کمی آب زیرزمینی- 4- 5-4- 8-7

در این جدول . تعبیه شده است» 420-010« جدول منابع کمی آب زیرزمینی یا فرم در این کادر،
. شود هاي مختلف نمایش داده می ها و سال ت منابع آب زیرزمینی در ماهیگیري کم اطالعات مربوط به اندازه

 این نوار پیمایش. شود تعداد رکورها و شماره ردیف فعال در کادرهایی در باالي جدول نمایش داده می
  .جدول در قسمت باال و سمت راست جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است

  :فیلتر کردن- 5- 5-4- 8-7

باشد و ممکن است  گیري منابع آب زیرزمینی می جدول اطالعاتی این فرم، شامل اطالعات اندازه
ی، ابزار فیلتر نمودن براي دسترسی به اطالعات بخصوص. اطالعات زیادي در جدول ثبت شده باشد

  .فراهم گشته است» 410- 010«اطالعات جدول 
بر اساس کلیه سر » 410- 010«گیري منابع آب زیرزمینی یا همان فرم  قابلیت فیلتر در جدول اندازه

براي این منظور با کلیک کردن بر دکمه سر ستون، نام فیلدها در کادر مربوطه  .ها فراهم شده است ستون
به ستون یا کادر » 410-010«با کلیک کردن بر یکی از فیلدها، مقادیر آن از جدول فرم . لیست خواهد شد

، »>«، »<«حال با انتخاب یکی از شروط تعبیه شده در کادر شروط که شامل . مربوطه لیست خواهد شد
، فقط »فیلتر«باشد، و انتخاب مقدار شرط از ستون یا کادر سوم و کلیک بر دکمه  می» =<«و » =>«، »=«

» همه«با کلیک کردن بر دکمه . شوند نمایش داده می» 410- 010«رکوردهاي داراي شرط در جدول 
شما در صورت . شوند جدول از حالت فیلتر خارج خواهد شد و تمامی رکوردها مجددا نمایش داده می

 در صورت فیلتر دقت شود. توانید، جمله شرط را در کادر شرط تایپ نمایید دستیابی به مهارت کافی، می
  .هاي فیلتر شده انجام خواهد شد هها، انجام هر عملی فقط بر داد بودن جدول داده
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این . دهند ، به نوعی عملیات فیلتر کردن را انجام می»همه منابع«و » این منبع«هاي رادیویی  دکمه
می منابع آب و جدول اطالعات ک» 410- 009« یا همان فرم یها ارتباط جدول مشخصات منابع کم دکمه

انتخاب شده باشد، » این منبع«اگر دکمه رادیویی . کنند را فراهم می» 410- 010«زیرزمینی یا همان فرم 
گیري منابع آب  در جدول اندازه» 410- 009«گیري منبع فعال در فرم مشخصات  فقط اطالعات اندازه

ي نمایش داده شده یا فیلتر شده ها شود و انجام هر عملی بر ردیف نمایش داده می» 410- 010«زیرزمینی 
انتخاب شده باشد، اطالعات » همه منابع«اگر دکمه رادیویی . گردد اعمال می» 410- 010«در جدول 

شود و فیلتري بر  نمایش داده می» 410- 010«گیري منابع آب زیرزمینی به طور کامل در جدول  اندازه
  .گردد اعمال نمی» 410- 010«اطالعات جدول 

  :»پشتیبان«یت  ش- 5-5- 8-7

گیري منابع آب زیرزمینی را  یا همان اطالعات اندازه» 420-010«این شیت، جدول پشتیبان از فرم 
قرار » c:\program files\ ettehad«بوده و در مسیر » 010bak-420«نام فایل پشتیبان، . دهد نمایش می

  .هاي قبل تشریح شده است این موضوع در قسمت. دارد

 منابع آب زیرزمینی در کادري در باالي جدول میهاي ک گیري ا همان تعداد اندازهتعداد رکورها ی
نوار پیمایش این جدول . شود شود و شماره ردیف فعال در کادر دیگري نمایش داده می نمایش داده می

  .در قسمت باال و سمت راست جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است
  :»ک دیگربان« شیت - 5-6- 8-7

طراحی شده است را » 420-010«را که مشابه فرم » dbase«این شیت، جدول فایل بانک اطالعاتی 
، »dbase«نام فایل . دهد این فایل نیز اطالعات کمی منابع آب زیرزمینی را نمایش می. دهد نشان می

»420-010.dbf « بوده و در مسیر»c:\program files\ ettehad «هاي  موضوع در قسمتاین . قرار دارد
  .قبل تشریح شده است

 منابع آب زیرزمینی در کادري در باالي جدول میهاي ک گیري تعداد رکورها یا همان تعداد اندازه
نوار پیمایش این جدول . شود شود و شماره ردیف فعال در کادر دیگري نمایش داده می نمایش داده می

  .و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده استدر قسمت باال و سمت راست جدول براي دسترسی 
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  »پشتیبان« شیت – فرم کمی آب زیرزمینی - )76- 8(شکل 

  

  
  »بانک دیگر« شیت – فرم کمی آب زیرزمینی - )77- 8(شکل 
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  :»منابع بهره برداري« شیت - 5-7- 8-7

برداري آب زیرزمینی بر اساس اطالعات  این شیت براي محاسبه تخلیه سالیانه از منابع بهره
اي بر اساس نوع  در این مبحث با تعریف شبکه. گیري از منابع انتخابی کمی در نظر گرفته شده است اندازه

برداري در هر شبکه بر اساس نوع منبع و نوع مصرف انتخاب  منبع و نوع مصرف، ابتدا تعداد منابع بهره
ر آن سال و نوع منبع و گیري منابع کمی د سپس با استفاده از اطالعات اندازه. گردد شده مشخص می

ها با سال پایه آمار برداري براي هر منبع و  ها و مقایسه کمی مقادیر آبدهی یا تخلیه سالیانه آن مصرف آن
  .گردد و از آنجا میزان تخلیه سالیانه مشخص می گردد شبکه، ضریب تخلیه آن شبکه محاسبه می

  :»برداري جدول منابع بهره« شیت - 1- 5-7- 8-7

اطالعات این . دهد طالعات حاصل از آماربرداري از منابع آب زیرزمینی را نشان میاین شیت، ا
  .باشد جدول بسته به نوع انتخاب منبع در کادر مخصوص می

یا همان » 420-002«برداري،  هاي بهره یا همان اطالعات چاه» 420-001«هاي  این جداول شامل فرم
براي فرم . باشد یهاي بهره برداري م همان اطالعات چشمهیا » 420-003«برداري و  اطالعات قنوات بهره

  .برداري، دو حالت عمیق و کم عمق در نظر گرفته شده است هاي بهره یا همان اطالعات چاه» 420- 001«
  :»تعریف شبکه« شیت - 2- 5-7- 8-7

ها و  گیري اندازه شبکه بسته به تراکم اندازه. گردد اي با اندازه دلخواه تعریف می در این شیت شبکه
 متر 10000*1000شبکه اي به ابعاد . گردد برداري، انتخاب و در کادر مربوطه وارد می تراکم منابع بهره
  .عنوان پیش فرض برنامه قرار داده شده است مناسب بوده و به

برداري  هاي بهره برداري، چاه هاي بهره یا همان اطالعات چاه» 420-001«بر حسب نوع منبع در فرم 
هاي عمیق، آرتزین، آرتزین با تجهیزات، اکتشافی،  چاه. اند بندي شده  نوع عمیق و کم عمق دستهدر دو

، با کوره جانبی، فلمن، کم عمق با  ، دستی هاي کم عمق عنوان عمیق و چاه ي بها پیزومتریک و مشاهده
  .اند بندي شده کوره جانبی، متروکه و نامشخص در ردیف کم عمق دسته

رف نیز، نوع مصرف کشاورزي، دامداري، شرب و کشاورزي و صنعت و بر حسب نوع مص
کشاورزي در ردیف کشاورزي و نوع مصرف شرب در ردیف شرب و نوع مصرف صنعت و صنعت و 

  .اند بندي شده شرب در ردیف صنعت و نوع مصرف بهداشت و غیره در ردیف بهداشت دسته
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  »جدول منابع بهره برداري«شیت –» بع بهره برداريمنا« شیت – فرم کمی آب زیرزمینی -) 78- 8(شکل 

  

  
  »تعریف شبکه«شیت –» برداري منابع بهره« شیت – فرم کمی آب زیرزمینی -) 79- 8(شکل 
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، شبکه مورد نظر به شرح »ایجاد شبکه«با انتخاب نوع منبع و نوع مصرف و کلیک کردن بر دکمه 
  :گردد ذیل ایجاد می

هر شبکه با مختصات نقطه پایین و سمت چپ آن که اصوال . گردد ابتدا شماره شبکه تعریف می
فرمت کلی شماره . باشد و نوع منبع و نوع مصرف تعریف شده است می» y«و » x«کمترین مختصات 

، نوع »KE«نوع مصرف کشاورزي با عالمت . است» X* نوع منبع * نوع مصرف  * Y«شبکه به صورت 
و نوع مصرف بهداشت با عالمت » SA«ف صنعت با عالمت  نوع مصر،»SH«مصرف شرب با عالمت 

»BE «نوع منبع عمیق با عالمت . مشخص شده است»AM « نوع منبع کم عمق با عالمت ،»KM« نوع ،
  .مشخص شده است» CH«و نوع منبع چشمه با عالمت » GH«منبع قنات با عالمت 

اري متناظر، از جدول منابع برد  برحسب نوع منبع و نوع مصرف انتخاب شده، منابع بهرهحال
یا همان اطالعات قنوات » 420-002«برداري،  هاي بهره یا همان اطالعات چاه» 420-001«برداري  بهره
جدول «برداري، انتخاب و در جدول و کادر  هاي بهره یا همان اطالعات چشمه» 420- 003«برداري و  بهره

 y شبکه، Utmx ،Utmy ،x شامل شماره شبکه، این اطالعات. گردند همین شیت درج می» منابع منتخب
شبکه، نوع منبع، نوع مصرف، ردیف، دبی بی تجهیزات، دبی با تجهیزات و کارکرد در فصول بهار، 

و تخلیه محاسباتی تابستان، پاییز، زمستان و ساالنه، تخلیه در فصول بهار، تابستان، پاییز، زمستان و ساالنه 
شماره «فرمت کلی ردیف به صورت .  ستون شبکه تعریف شده استردیف با شماره سطر و. باشد می

 بر حسب کمترین و  شبکه،y شبکه و x .است» شماره ستون از چپ به راست* ردیف از پایین به باال 
  .شوند ، منابع انتخاب میUtmx ، Utmyبیشترین 

منبع، نوع  شبکه، نوع y شبکه، xوجود دارد که شامل » شبکه«در همین شیت، کادر و جدول 
  .شماره در حقیقت تعداد منابع منتخب در آن شبکه است. باشد می... ، شبکه، ردیف، شماره و مصرف

  :»نمودار« شیت - 3- 5-7- 8-7

، »برداري منابع بهره«، »منابع نمونه برداري شده«، »منابع شبکه کمی«، »شبکه«در این شیت نمودارهاي 
براي نمایش هر نمودار کافی است بر دکمه کربوطه . اند دهرسم ش» هاي منتخب نمونه«و » منابع منتخب«

برداري و منتخب  در این صورت کاربر قادر به دیدن نحوه پراکنش منابع بهره. کلیک و عالمت دار نمایید
  .هاي منتخب نسبت به مختصات جغرافیایی خواهد بود نسبت به منابع انتخابی و نمونه

، نماي بزرگ، نماي کوچک، نماي اصلی، مشاهده  دن تصویريهاي، ذخیره کر در نوار ابزار گزینه
هاي مناسب، براي دسترسی آسانتر به این موارد ارائه  محتویات چاپ، چاپ و خروج از فرم، با بر چسب

  . شده است
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سازي نمودار به صورت یک فایل تصویري با پسوند  ، امکان ذخیره»ذخیره تصویر«دکمه 
»*.bmp «با کلیک کردن بر این دکمه، نمودار در یک فایل تصویري ذخیره .دهد را به کاربر می 

،  باز خواهد شد و بعد از دریافت مسیر و نام فایل»  save dialog «با زدن این دکمه، گزینه پنجره . نماید می
» file name«هنگام درج نام فایل در کادر . کند ، در مسیر داده شده ذخیره می نمودار را با نام تعیین شده

در صورت وجود فایل بیت .  دهد  را به فایل اختصاص میbmp.*نوشتن پسوند الزم نیست و برنامه پسوند 
  .گردد مپ با همان نام در مسیر، پیغام اخطار ارسال می

این بزرگنمایی به . سازد ، امکان نمایش نمایی بزرگتر از نمودار را فراهم می»نماي بزرگ«دکمه 
  .باشد از نماي قبلی می درصد بزرگتر 120میزان 

این کوچک . سازد ، امکان نمایش نمایی کوچکتر از نمودار را فراهم می»نماي کوچک«دکمه 
  .باشد  درصد کوچکتر از نماي قبلی می80نمایی به میزان 

نماي اصلی، نمایی . سازد ، امکان نمایش نمایی اصلی از نمودار را فراهم می»نماي اصلی«دکمه 
  .ط و نمودار در کادر نمودار، نمایش داده شونداست که تمامی نقا

  :»محاسبه تخلیه« شیت - 4- 5-7- 8-7

 شبکه، نوع منبع، نوع y شبکه، xوجود دارد که شامل » شبکه«در این شیت نیز، کادر و جدول 
این . شماره در حقیقت تعداد منابع منتخب در آن شبکه است. باشد می... ، شبکه، ردیف، شماره و مصرف

  .باشد می» تعریف«قیقا جدول موجود در شیت جدول د

 بر حسب نوع منبع و نوع مصرف انتخاب شده، منابع انتخابی متناظر، از جدول منابع انتخابی حال
. گردند همین شیت درج می» هاي منتخب جدول نمونه«، انتخاب و در جدول و کادر »420-010«کمی 

، ماه، روز، نوع منبع، نوع مصرف، ردیف، دبی بی ، سالUtmx ،Utmyاین اطالعات شامل شماره شبکه، 
تجهیزات، دبی با تجهیزات و کارکرد در فصول بهار، تابستان، پاییز، زمستان و ساالنه، تخلیه در فصول 

  .باشد می ...و تخلیه محاسباتی، ضریب و بهار، تابستان، پاییز، زمستان و ساالنه 

افزار ضمن محاسبه تخلیه نمونه  نرم. کلیک شوددر این شیت ابتدا دکمه محاسبه ضریب تخلیه، 
انتخابی، میزان تخلیه را با تخلیه همان منبع در زمان آمار برداري مقایسه و ضریب تخلیه آن منبع محاسبه و 

  .گردد درج می
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  »نمودار«شیت –» برداري منابع بهره« شیت – فرم کمی آب زیرزمینی -) 80- 8(شکل 

  

  
  »محاسبه تخلیه«شیت –» برداري منابع بهره« شیت –ب زیرزمینی  فرم کمی آ- )81- 8(شکل 
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ها، ضریب هر  افزار ضمن جستجو در تمام شبکه نرم. کلیک کنید» خطایابی«در مرحله بعد بر دکمه 
اگر در هر شبکه یک نمونه انتخابی باشد، ضریب آن منبع ضریب . کند شبکه را به نحو زیر محاسبه می

اگر چندین نمونه انتخابی در هر شبکه وجود داشته باشد، متوسط وزنی، . شود شبکه در نظر گرفته می
هاي بدون ضریب با انتخاب یکی از سه روش زیر  شبکه. شود ضریب تخلیه آن شبکه در نظر گرفته می

  .شوند داراي ضریب تخلیه می

 .استفاده شود» X«از ضریب شبکه هاي مجاور  - 1

 .استفاده شود» X«از ضریب  - 2

  .استفاده شود» X«از ضریب متوسط  - 3

هاي بدون ضریب در شیت و کادر  فشار داده شود، شماره شبکه» خطا یابی«هنگامه که دکمه 
، با انتخاب یکی از سه روش رفع خطا یا محاسبه »رفع خطا«حال بر دکمه . گردند ثبت می» یادداشت«

را آنقدر تکرار کنید تا تمام » رفع خطا«و » خطا یابی«این عمل یعنی کلیک بر دکمه . ضریب، کلیک کنید
  .خالی گردد »یادداشت«ریب شوند و شیت و کادر ها داراي ض شبکه

در این صورت میزان . فشار داده شود» محاسبه تخلیه«در ادامه با انتخاب دوره محاسبه تخلیه، دکمه 
بکه در کادرهاي مخصوص گیري جاري در هر ش تخلیه آمار برداري و تخلیه محاسبه شده بر اساس انداره

  .گردد درج می

  

    
 »یادداشت«شیت  –» خطا یابی« شیت – فرم کمی آب زیرزمینی -)83 و 82- 8(شکل 
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  :»جدول نتایج« شیت - 4- 5-7- 8-7

هاي درج شده، اطالعات هر شبکه در جدولی در مختصات هر  در این شیت بر حسب انواع انتخاب
ارسال به «دکمه . کلیک کنید» اجرا«وع اطالعات خروجی بر دکمه پس از انتخاب ن. گردد شبکه درج می

  .کند ، جدول نتایج را به محیط اکسل ارسال می»اکسل

  

  
  »جدول نتایج«شیت –» منابع بهره برداري« شیت – فرم کمی آب زیرزمینی -) 84- 8(شکل 

  

  :فرم منابع بهره برداري -6- 8-7

 شیت مختلف و چندین کادر و دکمه و نمودار ، هشتtool barاین صفحه داراي یک منو، یک 
  .دهد این فرم را نشان می) 85- 8(شکل . باشد می



 GLH-84017:  کد پروژه                                                                                                                                     فصل هشتم 

146 

  
  »ها جدول چاه« شیت – فرم منابع بهره برداري از آب زیرزمینی -) 85- 8(شکل 

  

  :»ها بانک چاه «منوي - 6-1- 8-7

هاي   اینک به شرح گزینه.دینمای هاي متفاوتی را مشاهده می ، گزینه»ها بانک چاه«با باز کردن منوي 
  .پردازیم این منو می

  : ذخیره در متن- 1- 6-1- 8-7

را در » 420- 001«برداري از آب زیرزمینی یا همان فرم  هاي بهره این گزینه، اطالعات موجود در جدول چاه
عد از دریافت باز خواهد شد و ب» save dialog«، گزینه پنجره با زدن این زیر منو. نماید یک فایل متنی ذخیره می

هنگام درج . کند را با نام تعیین شده، در مسیر داده شده ذخیره می» 420- 001«مسیر و نام فایل، اطالعات جدول 
در . دهد  را به فایل اختصاص میtxt.*نوشتن پسوند الزم نیست و برنامه پسوند » file name«نام فایل در کادر 

هاي قبل  این موضوع در قسمت. گردد  پیغام اخطار ارسال میصورت وجود فایل متنی با همان نام در مسیر،
  .تشریح شده است

  : ارسال به اکسل- 2- 6-1- 8-7

این . نماید  منتقل میEXCELرا به محیط » 420-001«این گزینه، اطالعات موجود در جدول 
  .هاي قبل تشریح شده است موضوع در قسمت
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  : تهیه پشتیبان- 3- 6-1- 8-7

برداري از آب  هاي بهره یا همان جدول چاه» 420-001«ه پشتیبان از جدول این گزینه، براي تهی
  :هاي اطالعاتی برنامه به صورت زیر باشد مسیر بانک. زیرزمینی در نرم افزار طراحی شده است

c:\program files\ ettehad 
فوق تهیه در مسیر  »001bak-420«با کلیک کردن بر این گزینه یک پشتیبان از این فرم و به نام 

  .هاي قبل تشریح شده است این موضوع در قسمت . شود می
  : بازیابی از پشتیبان- 4- 6-1- 8-7

یا همان جدول » 420-001«این گزینه، براي بازیابی اطالعات از پشتیبان گرفته شده از جدول 
 مسیر تعریف افزار فایل پشتیبان را در اگر نرم. برداري از آب زیرزمینی طراحی شده است هاي بهره چاه

  .هاي قبل تشریح شده است این موضوع در قسمت. نماید شده پیدا نکند، پیغام خطا صادر می
  : بازیابی از بانک مشابه- 5- 6-1- 8-7

» dbase«افزار و بانک اطالعاتی  از نرم» 410-001«این گزینه، براي بازیابی اطالعات فرم استاندارد 
دقت شود، . گردد هاي اطالعاتی تهیه می  در محیط بانک»dbf.*«این بانک، با پسوند . طراحی شده است

باشد ولی لزومی ندارد نام آنها مشابه » 420-001«ترتیب قرار گرفتن اطالعات باید مشابه فرم استاندارد 
توانید آمار  این بدان معنی است که شما می. تواند چنین بانکی را تولید نماید  می»excel«نرم افزار . باشد
، به محیط »dbf.*« با گرفتن خروجی به فرمت »excel«را از محیط برداري از آب زیرزمینی  بهرهاي ه چاه

  .افزار وارد نمایید این نرم
  :ها  پاك کردن ردیف- 6- 6-1- 8-7

با کلیک . تعبیه شده است» 410- 001«هاي جدول فرم  این زیرمنو براي پاك کردن کلیه ردیف
 پاك خواهد شد و قابل بازیابی نیست مگر آنکه قبال از جدول کردن بر این دکمه، اطالعات جدول

هاي فیلتر  ، فقط ردیف»410- 001«در صورت فیلتر بودن بخشی از اطالعات جدول . پشتیبان گرفته باشیم
  .گردد هاي بعدي تشریح می نحوه فیلتر کردن در بخش. گردد شده حذف می

  : خروج- 7- 6-1- 8-7

  .شود این گزینه استفاده میبراي خارج شدن و بستن فرم، از 
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  : نوار ابزار- 6-2- 8-7

هاي، ذخیره کردن متنی، ارسال به اکسل، ایجاد پشتیبان، بازیابی از پشتیبان،  در نوار ابزار گزینه
تر به این موارد ارائه  ، براي دسترسی آسانهاي مناسب بازیابی از بانک مشابه و خروج از فرم، با بر چسب

  .شده است
  :»ها جدول چاه« شیت - 6-3- 8-7
  : دکمه ایجاد ردیف- 1- 6-3- 8-7

اطالعات هر چاه مستقل . رود هاي جدید براي ورود اطالعات به کار می این دکمه براي ایجاد ردیف
در تهیه و تکمیل این اطالعات . ، لذا کلیه فیلدها باید مجددا ثبت و درج گردد هاي دیگر است از چاه

  .محاسبات در این نرم افزار قابل اعتماد و صحیح باشددقت نموده تا نتایج حاصل از 
  : دکمه جاگذاري- 2- 6-3- 8-7

با وارد کردن . تعبیه شده است» 410- 001«این دکمه براي درج یا تصحیح اطالعات در جدول 
در کادرهاي مشخص شده و کلیک » نام محل«و ورود » y«و » x«مختصات منبع در کادرهاي مربوطه 

این قابلیت . گردد هایی با مختصات معرفی شده، درج می ، این اطالعات در ردیفکردن بر این دکمه
  .ها نیز نعریف شود تواند براي سایر ستون می

  : دکمه محاسبات- 3- 6-3- 8-7

برداري بر اساس الگوهاي تعریف شده در  هاي بهره بندي چاه این دکمه براي انجام محاسبات و طبقه
برداري بر اساس هشت الگو انجام شده  هاي بهره بندي چاه افزار، طبقه  این نرمدر. افزار تعبیه گشته است نرم

  .است که در ادامه تشریح خواهد شد
  ):420-001( فرم - هاي بهره برداري  کادر جدول چاه- 4- 6-3- 8-7

تعبیه شده » 420-001«هاي بهره برداري از آب زیرزمینی یا فرم  در این کادر، جدول اطالعات چاه
 فیلد اطالعاتی نمایش 150برداري از آب زیرزمینی با بیش از  هاي بهره ر این جدول اطالعات چاهد. است

برداري در کادري در باالي جدول نمایش داده  هاي بهره تعداد رکورها یا همان تعداد چاه. شود داده می
است که انتخاب ردیف فعال ردیفی . شود شود و شماره ردیف فعال در کادر دیگري نمایش داده می می

 با انتخاب ردیفی جدید، شماره ردیف در کادر به طور اتوماتیک شمارش و نمایش داده .شده است
نوار پیمایش این جدول در قسمت باال و سمت راست جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر . شود می

دیف آخر، ایجاد ها به ترتیب، ردیف اول، ردیف قبل، ردیف بعد، ر این دکمه. جدول تعبیه شده است
هر گاه با . باشد ها می ردیف، حذف ردیف، ویرایش جدول، ثبت جدول، حالت درج و تنظیم داده

» Hint«عنوان  افزار اشاره گردد، توضیحی مختصر از کارکرد آن دکمه به اي در نرم عالمت موس به دکمه
  .ظاهر خواهد شد
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  :فیلتر کردن - 5- 6-3- 8-7

باشد و ممکن  برداري از آب زیرزمینی می هاي بهره  اطالعات چاهجدول اطالعاتی این فرم، شامل
براي دسترسی به اطالعات بخصوصی، ابزار فیلتر نمودن . است اطالعات زیادي در جدول ثبت شده باشد

  .فراهم گشته است» 410- 001«اطالعات جدول 

بر » 410-001«ان فرم ا همیبرداري از آب زیرزمینی  هاي بهره قابلیت فیلتر در جدول اطالعات چاه
براي این منظور با کلیک کردن بر دکمه سر ستون، نام فیلدها در  .ها فراهم شده است اساس کلیه سر ستون

به » 410-001«با کلیک کردن بر یکی از فیلدها، مقادیر آن از جدول فرم . کادر مربوطه لیست خواهد شد
 یکی از شروط تعبیه شده در کادر شروط که شامل حال با انتخاب. ستون یا کادر مربوطه لیست خواهد شد

باشد، و انتخاب مقدار شرط از ستون یا کادر سوم و کلیک بر دکمه  می» =<«و » =>«، »=«، »>«، »<«
با کلیک کردن بر دکمه . شوند نمایش داده می» 410-001«، فقط رکوردهاي داراي شرط در جدول »فیلتر«
شما در . شوند واهد شد و تمامی رکوردها مجددا نمایش داده میجدول از حالت فیلتر خارج خ» همه«

دقت شود در . توانید، جمله شرط را در کادر شرط تایپ نمایید صورت دستیابی به مهارت کافی، می
  .هاي فیلتر شده انجام خواهد شد ها، انجام هر عملی فقط بر داده صورت فیلتر بودن جدول داده

  :»پشتیبان« شیت - 6-4- 8-7

برداري از آب زیرزمینی  هاي بهره یا همان اطالعات چاه» 420- 001«ن شیت، جدول پشتیبان از فرم ای
» c:\program files\ettehad«بوده و در مسیر » 001bak-420«نام فایل پشتیبان، . دهد را نمایش می

  .هاي قبل تشریح شده است این موضوع در قسمت. قرار دارد

برداري از آب زیرزمینی در کادري در باالي جدول  هاي بهره  چاهتعداد رکورها یا همان تعداد
نوار پیمایش این جدول . شود شود و شماره ردیف فعال در کادر دیگري نمایش داده می نمایش داده می

  . در قسمت باال و سمت راست جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است
  :»بانک دیگر« شیت - 6-5- 8-7

طراحی شده است را » 420-001«را که مشابه فرم » dbase«یت، جدول فایل بانک اطالعاتی این ش
، »dbase«نام فایل . دهد این فایل نیز اطالعات کمی منابع آب زیرزمینی را نمایش می. دهد نشان می

»420-001.dbf « بوده و در مسیر»c:\program files\ ettehad «هاي  این موضوع در قسمت. قرار دارد
  .قبل تشریح شده است
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 منابع آب زیرزمینی در کادري در باالي جدول میهاي ک گیري تعداد رکورها یا همان تعداد اندازه
نوار پیمایش این جدول . شود شود و شماره ردیف فعال در کادر دیگري نمایش داده می نمایش داده می

  .جدول تعبیه شده استدر قسمت باال و سمت راست جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر 
  : دکمه ایجاد ردیف- 1- 6-6- 8-7

اطالعات هر قنات . رود هاي جدید براي ورود اطالعات به کار می این دکمه براي ایجاد ردیف
در تهیه و تکمیل این . هاي دیگر است، لذا کلیه فیلدها باید مجددا ثبت و درج گردد مستقل از قنات

  . محاسبات در این نرم افزار قابل اعتماد و صحیح باشداطالعات دقت نموده تا نتایج حاصل از
  : دکمه جاگذاري- 2- 6-6- 8-7

با وارد کردن . تعبیه شده است» 410- 002«این دکمه براي درج یا تصحیح اطالعات در جدول 
در کادرهاي مشخص شده و کلیک » نام محل«و ورود » y«و » x«مختصات منبع در کادرهاي مربوطه 

این قابلیت . گردد هایی با مختصات معرفی شده، درج می ه، این اطالعات در ردیفکردن بر این دکم
  .ها نیز نعریف شود تواند براي سایر ستون می

  : دکمه محاسبات- 3- 6-6- 8-7

برداري بر اساس الگوهاي تعریف شده در  هاي بهره بندي قنات این دکمه براي انجام محاسبات و طبقه
برداري بر اساس چهار الگو انجام  هاي بهره بندي قنات در این نرم افزار، طبقه. نرم افزار تعبیه گشته است

  . شده است که در ادامه تشریح خواهد شد
  ):420-002( فرم - هاي بهره برداري  کادر جدول قنات- 4- 6-6- 8-7

 تعبیه شده» 420-002«برداري از آب زیرزمینی یا فرم  هاي بهره در این کادر، جدول اطالعات قنات
 فیلد اطالعاتی 130برداري از آب زیرزمینی با بیش از  هاي بهره در این جدول اطالعات قنات. است

برداري در کادري در باالي جدول  هاي بهره تعداد رکورها یا همان تعداد قنات. شود نمایش داده می
ال ردیفی است ردیف فع. شود شود و شماره ردیف فعال در کادر دیگري نمایش داده می نمایش داده می

با انتخاب ردیفی جدید، شماره ردیف در کادر به طور اتوماتیک شمارش و . که انتخاب شده است
نوار پیمایش این جدول در قسمت باال و سمت راست جدول براي دسترسی و . شود نمایش داده می

دیف بعد، ردیف ها به ترتیب، ردیف اول ، ردیف قبل، ر این دکمه. پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است
هر . باشد ها می آخر، ایجاد ردیف، حذف ردیف، ویرایش جدول، ثبت جدول، حالت درج و تنظیم داده

عنوان  اي در نرم افزار اشاره گردد، توضیحی مختصر از کارکرد آن دکمه به گاه با عالمت موس به دکمه
»Hint «ظاهر خواهد شد.  
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  :فیلتر کردن- 5- 6-6- 8-7

باشد و ممکن  برداري از آب زیرزمینی می هاي بهره فرم، شامل اطالعات قناتجدول اطالعاتی این 
براي دسترسی به اطالعات بخصوصی، ابزار فیلتر نمودن . است اطالعات زیادي در جدول ثبت شده باشد

  .فراهم گشته است» 410- 002«اطالعات جدول 

بر اساس » 410-002«زمینی یا همان فرم برداري از آب زیر هاي بهره قابلیت فیلتر در جدول اطالعات قنات
براي این منظور با کلیک کردن بر دکمه سر ستون، نام فیلدها در کادر  .ها فراهم شده است کلیه سر ستون

به ستون یا » 410-002«با کلیک کردن بر یکی از فیلدها، مقادیر آن از جدول فرم . مربوطه لیست خواهد شد
، »>«، »<«ل با انتخاب یکی از شروط تعبیه شده در کادر شروط که شامل حا. کادر مربوطه لیست خواهد شد

، فقط »فیلتر«باشد، و انتخاب مقدار شرط از ستون یا کادر سوم و کلیک بر دکمه  می» =<«و » =>«، »=«
جدول از » همه«با کلیک کردن بر دکمه . شوند نمایش داده می» 410- 002«رکوردهاي داراي شرط در جدول 

شما در صورت دستیابی به . شوند یلتر خارج خواهد شد و تمامی رکوردها مجددا نمایش داده میحالت ف
دقت شود در صورت فیلتر بودن جدول . توانید، جمله شرط را در کادر شرط تایپ نمایید مهارت کافی، می

  .هاي فیلتر شده انجام خواهد شد ها، انجام هر عملی فقط بر داده داده

  

  
  »پشتیبان« شیت –برداري از آب زیرزمینی   فرم منابع بهره-) 86- 8(شکل 
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  »بانک دیگر« شیت –برداري از آب زیرزمینی   فرم منابع بهره-) 87- 8(شکل 

  

  
  »ها جدول قنات« شیت –برداري از آب زیرزمینی   فرم منابع بهره-) 88- 8(شکل 
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  »ها جدول چشمه« شیت –برداري از آب زیرزمینی   فرم منابع بهره-) 89- 8(شکل 

  

  :»ها جدول چشمه« شیت - 6-7- 8-7
  : دکمه ایجاد ردیف- 1- 6-7- 8-7

اطالعات هر چشمه . رود هاي جدید براي ورود اطالعات به کار می این دکمه براي ایجاد ردیف
در تهیه و تکمیل این . هاي دیگر است، لذا کلیه فیلدها باید مجددا ثبت و درج گردد مستقل از چشمه

  .قت نموده تا نتایج حاصل از محاسبات در این نرم افزار قابل اعتماد و صحیح باشداطالعات د
  : دکمه جاگذاري- 2- 6-7- 8-7

با وارد کردن . تعبیه شده است» 410- 003«این دکمه براي درج یا تصحیح اطالعات در جدول 
ده و کلیک در کادرهاي مشخص ش» نام محل«و ورود » y«و » x«مختصات منبع در کادرهاي مربوطه 

این قابلیت . گردد هایی با مختصات معرفی شده، درج می کردن بر این دکمه، این اطالعات در ردیف
  .ها نیز نعریف شود تواند براي سایر ستون می
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  : دکمه محاسبات- 3- 6-7- 8-7

برداري بر اساس الگوهاي تعریف شده  هاي بهره بندي چشمه این دکمه براي انجام محاسبات و طبقه
برداري بر اساس چهار الگو انجام  هاي بهره  بندي چشمه افزار، طبقه در این نرم. ر نرم افزار تعبیه گشته استد

  .شده است که در ادامه تشریح خواهد شد
  ):420-003( فرم -برداري  هاي بهره کادر جدول چشمه- 4- 6-7- 8-7

تعبیه شده » 420-003«ی یا فرم برداري از آب زیرزمین هاي بهره در این کادر، جدول اطالعات چشمه
 فیلد اطالعاتی 130برداري از آب زیرزمینی با بیش از  هاي بهره در این جدول اطالعات چشمه. است

برداري در کادري در باالي جدول  هاي بهره تعداد رکورها یا همان تعداد چشمه. شود نمایش داده می
ردیف فعال ردیفی است . شود ي نمایش داده میشود و شماره ردیف فعال در کادر دیگر نمایش داده می

با انتخاب ردیفی جدید، شماره ردیف در کادر به طور اتوماتیک شمارش و . که انتخاب شده است
نوار پیمایش این جدول در قسمت باال و سمت راست جدول براي دسترسی و . شود نمایش داده می

رتیب، ردیف اول، ردیف قبل، ردیف بعد، ردیف ها به ت این دکمه. پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است
هر . باشد ها می آخر، ایجاد ردیف، حذف ردیف، ویرایش جدول، ثبت جدول، حالت درج و تنظیم داده

عنوان  افزار اشاره گردد، توضیحی مختصر از کارکرد آن دکمه به اي در نرم گاه با عالمت موس به دکمه
»Hint «ظاهر خواهد شد.  
  :تر کردنفیل- 5- 6-7- 8-7

باشد و ممکن  برداري از آب زیرزمینی می هاي بهره جدول اطالعاتی این فرم، شامل اطالعات چشمه
براي دسترسی به اطالعات بخصوصی، ابزار فیلتر نمودن . است اطالعات زیادي در جدول ثبت شده باشد

  .فراهم گشته است» 410- 003«اطالعات جدول 
بر اساس » 410- 003«هاي بهره برداري از آب زیرزمینی یا همان فرم  هقابلیت فیلتر در جدول اطالعات چشم

براي این منظور با کلیک کردن بر دکمه سر ستون، نام فیلدها در کادر مربوطه  .ها فراهم شده است کلیه سر ستون
در به ستون یا کا» 410- 003«با کلیک کردن بر یکی از فیلدها، مقادیر آن از جدول فرم . لیست خواهد شد

، »=«، »>«، »<«حال با انتخاب یکی از شروط تعبیه شده در کادر شروط که شامل . مربوطه لیست خواهد شد
، فقط رکوردهاي »فیلتر«باشد، و انتخاب مقدار شرط از ستون یا کادر سوم و کلیک بر دکمه  می» =<«و » =>«

جدول از حالت فیلتر » همه«ر دکمه با کلیک کردن ب. شوند نمایش داده می» 410-003«داراي شرط در جدول 
شما در صورت دستیابی به مهارت کافی، . شوند خارج خواهد شد و تمامی رکوردها مجددا نمایش داده می

ها، انجام هر  دقت شود در صورت فیلتر بودن جدول داده. توانید، جمله شرط را در کادر شرط تایپ نمایید می
  .م خواهد شدهاي فیلتر شده انجا عملی فقط بر داده
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  :»ها بندي چاه طبقه« شیت - 6-8- 8-7

بندي  این شیت داراي هشت جدول در هشت صفحه بر اساس الگوهاي از پیش تعیین شده، طبقه
  .دهد برداري را انجام می هاي بهره چاه

  :1 جدول - 1- 6-8- 8-7

جدول . باشد این شیت داراي یک دکمه براي انجام محاسبات و یک جدول براي نمایش نتایج می
در ردیف . برداري بر اساس نوع، تعداد و تخلیه سالیانه تنظیم شده است هاي بهره بندي چاه براي طبقه» 1«

  .گردد آخر جدول مقادیر مجموع محاسبه و درج می
  : 2 جدول - 2- 6-8- 8-7

جدول . باشد این شیت داراي یک دکمه براي انجام محاسبات و یک جدول براي نمایش نتایج می
هاي عمیق و کم عمق و  برداري بر اساس تعداد و تخلیه سالیانه چاه هاي بهره بندي چاه اي طبقهبر» 2«

در ردیف آخر جدول مقادیر مجموع محاسبه و .  متروکه و نامشخص در هر شهرستان تنظیم شده است
  .گردد درج می

  

  
  »1« جدول - » ها هبندي چا طبقه« شیت –برداري از آب زیرزمینی   فرم منابع بهره- )90- 8(شکل 
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  »2« جدول - » ها بندي چاه طبقه« شیت –برداري از آب زیرزمینی   فرم منابع بهره- )91- 8(شکل 

  

  :3 جدول - 3- 6-8- 8-7

این شیت داراي یک دکمه براي انجام محاسبات، یک جدول براي نمایش نتایج، یک نوار پیمایش 
برداري بر اساس تعداد و تخلیه  هاي بهره  چاهبندي براي گروه» 3«جدول . باشد جدول و یک نمودار می

هاي مختلف، دامنه عمق  در این جدول، کاربر با ایجاد ردیف. سالیانه بر حسب عمق چاه تنظیم شده است
ها توسط کاربر و بر حسب نیاز  این دامنه. نماید مشخص می» تا عمق«و » از عمق«هاي  ها را در ستون چاه

ها و تخلیه سالیانه آنها در دو کادر جداگانه در پایین جدول درج  هتعداد کل چا. گردد تعریف می
نوار پیمایش این جدول در قسمت باالي جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده . گردد می

  .دهد ها را در هر گروه نمایش می نمودار موجود در این شیت، تعداد چاه. است
  :4 جدول - 4- 6-8- 8-7

ي یک دکمه براي انجام محاسبات، یک جدول براي نمایش نتایج، یک نوار پیمایش این شیت دارا
برداري بر اساس تعداد و تخلیه  هاي بهره بندي چاه براي گروه» 4«جدول . باشد جدول و یک نمودار می

هاي مختلف، دامنه  در این جدول، کاربر با ایجاد ردیف. سالیانه بر حسب سال حفر تنظیم شده است
ها توسط کاربر و بر  این دامنه. نماید مشخص می» تا سال«و » از سال«هاي  ها را در ستون اي حفر چاهه سال

ها در دو کادر جداگانه در پایین جدول  ها و تخلیه سالیانه آن تعداد کل چاه. گردد حسب نیاز تعریف می



 GLH-84017:   کد پروژه                                                       تهیه نرم افزار جامع محاسباتی آمار آب و هواشناسی                  

157  

یمایش بهتر جدول تعبیه نوار پیمایش این جدول در قسمت باالي جدول براي دسترسی و پ. گردد درج می
  . دهد ها را در هر گروه نمایش می نمودار موجود در این شیت، تعداد چاه. شده است

  :5 جدول - 5- 6-8- 8-7

این شیت داراي یک دکمه براي انجام محاسبات، یک جدول براي نمایش نتایج، یک نوار پیمایش 
ي بهره برداري بر اساس تعداد و نوع چاه ها بندي چاه براي گروه» 5«جدول . باشد جدول و یک نمودار می

. اي تنظیم شده است  بر حسب دبی لحظه- عمیق، کم عمق، آرتزین، آرتزین با تجهیزات و نامشخص –
» از دبی«هاي  ها را در ستون اي چاه هاي لحظه ، دامنه دبی هاي مختلف در این جدول، کاربر با ایجاد ردیف

ها  تعداد کل چاه. گردد ها توسط کاربر و بر حسب نیاز تعریف می نهاین دام. نماید مشخص می» تا دبی«و 
در چهار کادر جداگانه در انواع عمیق، کم عمق، آرتزین و آرتزین با تجهیزات در پایین جدول درج 

نوار پیمایش این جدول در قسمت باالي جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده . گردد می
  .دهد ها را در هر گروه نمایش می ود در این شیت، تعداد کل چاهنمودار موج. است

  

  
  »3« جدول - » ها بندي چاه طبقه« شیت –برداري از آب زیرزمینی   فرم منابع بهره- )92- 8(شکل 
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  »4« جدول - » ها بندي چاه طبقه« شیت –برداري از آب زیرزمینی   فرم منابع بهره- )93- 8(شکل 

  

  
  »5« جدول - » ها بندي چاه طبقه« شیت –برداري از آب زیرزمینی  بع بهره فرم منا- )94- 8(شکل 
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  :6 جدول - 6- 6-8- 8-7

این شیت داراي یک دکمه براي انجام محاسبات، یک جدول براي نمایش نتایج، یک نوار پیمایش 
ع چاه برداري بر اساس تعداد و نو هاي بهره بندي چاه براي گروه» 6«جدول . باشد جدول و یک نمودار می

.  بر حسب قطر لوله جدار تنظیم شده است- ، کم عمق، آرتزین، آرتزین با تجهیزات و نامشخص   عمیق–
از قطر «هاي  ها را در ستون هاي مختلف، دامنه قطر لوله جدار چاه در این جدول، کاربر با ایجاد ردیف

. گردد حسب نیاز تعریف میها توسط کاربر و بر  این دامنه. نماید مشخص می» تا قطر جدار«و » جدار
هاي فاقد قطر جدار مشخص در دو کادر   داراي قطر جدار مشخص و تعداد کل چاهيها تعداد کل چاه

نوار پیمایش این جدول در قسمت باالي جدول براي دسترسی و . گردد جداگانه در پایین جدول درج می
ها را در هر گروه نمایش  تعداد کل چاهنمودار موجود در این شیت، . پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است

  .دهد می
  :7 جدول - 7- 6-8- 8-7

این شیت داراي یک دکمه براي انجام محاسبات، یک جدول براي نمایش نتایج، یک نوار پیمایش 
برداري بر اساس تعداد و بر حسب  هاي بهره بندي چاه براي گروه» 7«جدول . جدول و یک نمودار میباشد

هاي مختلف، دامنه قطر لوله آبده  در این جدول، کاربر با ایجاد ردیف. م شده استقطر لوله آبده تنظی
ها توسط کاربر  این دامنه. نماید مشخص می» تا قطر لوله آبده«و » از قطر لوله آبده«هاي  ها را در ستون چاه

هاي  ل چاههاي داراي قطر لوله آبده مشخص و تعداد ک تعداد کل چاه. گردد و بر حسب نیاز تعریف می
نوار پیمایش این جدول . گردد فاقد قطر لوله آبده مشخص در دو کادر جداگانه در پایین جدول درج می

نمودار موجود در این شیت، . در قسمت باالي جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است
  .دهد ها را در هر گروه نمایش می تعداد کل چاه

  :8 جدول - 8- 6-8- 8-7

ن شیت داراي یک دکمه براي انجام محاسبات، یک جدول براي نمایش نتایج، یک نوار پیمایش ای
برداري بر اساس  هاي بهره بندي چاه براي گروه» 8«جدول . باشد جدول و یک نمودار در شیت جداگانه می

نامشخص و متروکه  عمیق، کم عمق، آرتزین، آرتزین با تجهیزات، - تعداد و تخلیه سالیانه و بر حسب نوع چاه 
 کشاورزي، شرب، صنعت، دامداري، بهداشت، شرب و کشاورزي، شرب و صنعت، -  و نوع مصرف -و سایر

. گردد مجموع نتایج در سطر و ستون انتهایی جدول محاسبه می.  تنظیم شده است- کشاورزي و صنعت و غیره 
نمودار . بهتر جدول تعبیه شده استنوار پیمایش این جدول در قسمت باالي جدول براي دسترسی و پیمایش 

  .دهد ها را در هر گروه نمایش می اي، تعداد کل چاه این جدول در شیت جداگانه
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  »6« جدول - » ها بندي چاه طبقه« شیت –برداري از آب زیرزمینی   فرم منابع بهره- )95- 8(شکل 

  

  
  »7« جدول - » ها ندي چاهب طبقه« شیت –برداري از آب زیرزمینی   فرم منابع بهره- )96- 8(شکل 
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  »8« جدول - » ها بندي چاه طبقه« شیت –برداري از آب زیرزمینی   فرم منابع بهره-) 97- 8(شکل 

  

  
  »8« نمودار جدول - » ها بندي چاه طبقه« شیت –برداري از آب زیرزمینی   فرم منابع بهره-) 98- 8(شکل 
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  :»ها بندي قنات طبقه« شیت - 6-9- 8-7

بندي  چهار جدول در چهار صفحه بر اساس الگوهاي از پیش تعیین شده، طبقهاین شیت داراي 
  .دهد برداري را انجام می هاي بهره قنات

  :1 جدول -1- 6-9- 8-7

این شیت داراي یک دکمه براي انجام محاسبات، یک جدول براي نمایش نتایج، یک نوار پیمایش 
برداري بر اساس تعداد و تخلیه  هاي بهره  قناتبندي براي گروه» 1«جدول . باشد جدول و یک نمودار می

هاي مختلف، دامنه طول  در این جدول، کاربر با ایجاد ردیف. سالیانه و بر حسب طول تنظیم شده است
ها توسط کاربر و بر حسب نیاز  این دامنه. نماید مشخص می» تا طول«و » از طول«هاي  ها را در ستون قنات

ها در دو کادر جداگانه در پایین جدول درج  تخلیه کل سالیانه قناتتعداد کل و . گردد تعریف می
نوار پیمایش این جدول در قسمت باالي جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده . گردد می

  .دهد نمودار این جدول، تعداد کل قنات ها را در هر گروه نمایش می. است
  :2 جدول -2- 6-9- 8-7

کمه براي انجام محاسبات، یک جدول براي نمایش نتایج، یک نوار پیمایش این شیت داراي یک د
برداري بر اساس تعداد و تخلیه  هاي بهره بندي قنات براي گروه» 2«جدول . باشد جدول و یک نمودار می

هاي مختلف،  در این جدول، کاربر با ایجاد ردیف. سالیانه و بر حسب عمق مادر چاه تنظیم شده است
ها توسط  این دامنه.  نماید مشخص می» تا عمق«و » از عمق«هاي  ها را در ستون  مادر چاه قناتدامنه عمق

ها در دو کادر جداگانه در  تعداد کل و تخلیه کل سالیانه قنات. گردد کاربر و بر حسب نیاز تعریف می
و پیمایش بهتر نوار پیمایش این جدول در قسمت باالي جدول براي دسترسی . گردد پایین جدول درج می

  .دهد ها را در هر گروه نمایش می نمودار این جدول، تعداد کل قنات. جدول تعبیه شده است
  : 3 جدول -3- 6-9- 8-7

این شیت داراي یک دکمه براي انجام محاسبات، یک جدول براي نمایش نتایج، یک نوار پیمایش 
برداري بر اساس تعداد و تخلیه  ي بهرهها بندي قنات براي گروه» 3«جدول . باشد جدول و یک نمودار می

هاي مختلف، دامنه  در این جدول، کاربر با ایجاد ردیف. اي تنظیم شده است سالیانه و بر حسب دبی لحظه
ها توسط کاربر و بر  این دامنه. نماید مشخص می» تا دبی«و » از دبی«هاي  اي را در ستون هاي لحظه دبی

ها در دو کادر جداگانه در پایین جدول  ل و تخلیه کل سالیانه قناتتعداد ک. گردد حسب نیاز تعریف می
نوار پیمایش این جدول در قسمت باالي جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه . گردد درج می

  .دهد ها را در هر گروه نمایش می نمودار این جدول، تعداد کل قنات. شده است



 GLH-84017:   کد پروژه                                                       تهیه نرم افزار جامع محاسباتی آمار آب و هواشناسی                  

163  

  :4 جدول -4- 6-9- 8-7

یک دکمه براي انجام محاسبات، یک جدول براي نمایش نتایج، یک نوار پیمایش این شیت داراي 
برداري بر اساس تعداد و تخلیه  هاي بهره بندي قنات براي گروه» 4«جدول . باشد جدول و یک نمودار می

کشاورزي، شرب، صنعت، دامداري، بهداشت، شرب و کشاورزي، - سالیانه و بر حسب نوع مصرف
ها در  تعداد کل و تخلیه کل سالیانه قنات.  تنظیم شده است- ورزي و صنعت و غیره شرب و صنعت، کشا

نوار پیمایش این جدول در قسمت باالي جدول براي . گردد دو کادر جداگانه در پایین جدول درج می
ها را در هر گروه  دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است نمودار این جدول، تعداد کل قنات

  .دهد  مینمایش

  

  
  »1« جدول - » ها بندي قنات طبقه« شیت –برداري از آب زیرزمینی   فرم منابع بهره- ) 99- 8(شکل 
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  »2« جدول -» ها بندي قنات طبقه« شیت –برداري از آب زیرزمینی   فرم منابع بهره-) 100- 8(شکل 

  

  
  »3« جدول -» ها ندي قناتب طبقه« شیت –برداري از آب زیرزمینی   فرم منابع بهره-) 101- 8(شکل 
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  »4« جدول -» ها بندي قنات طبقه« شیت –برداري از آب زیرزمینی   فرم منابع بهره-) 102- 8(شکل 

  

  :»ها بندي چشمه طبقه« شیت -6-10- 8-7

بندي  این شیت داراي چهار جدول در چهار صفحه بر اساس الگوهاي از پیش تعیین شده، طبقه
  .دهد نجام میبرداري را ا هاي بهره چشمه

  :1 جدول - 6-10-1- 8-7

این شیت داراي یک دکمه براي انجام محاسبات، یک جدول براي نمایش نتایج، یک نوار پیمایش 
برداري بر اساس تعداد و تخلیه  هاي بهره بندي چشمه براي گروه» 1«جدول . باشد جدول و یک نمودار می

 - مشخص ارستیک، درز و شکافی، آبرفتی و نا کنتاکتی، گسلی، ک-سالیانه و بر حسب ساختار چشمه 
نوار . گردد ها در ردیف پایین جدول درج می تعداد کل و تخلیه کل سالیانه چشمه. تنظیم شده است

نمودار . پیمایش این جدول در قسمت باالي جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است
  .دهد  نمایش میها را در هر گروه این جدول، تعداد کل چشمه

  : 2 جدول - 6-10-2- 8-7

این شیت داراي یک دکمه براي انجام محاسبات، یک جدول براي نمایش نتایج، یک نوار پیمایش 
برداري بر اساس تعداد و تخلیه  هاي بهره بندي چشمه براي گروه» 2«جدول . باشد جدول و یک نمودار می
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 تنظیم - اي و نا مشخص  اي، دشتی، کف رودخانه ي، دامنها اي، تپه  دره-سالیانه و بر حسب ریختار چشمه 
نوار پیمایش این . گردد ها در ردیف پایین جدول درج می تعداد کل و تخلیه کل سالیانه چشمه. شده است

نمودار این جدول، . جدول در قسمت باالي جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است
  .دهد  گروه نمایش میها را در هر تعداد کل چشمه

  :3 جدول - 6-10-3- 8-7

این شیت داراي یک دکمه براي انجام محاسبات، یک جدول براي نمایش نتایج، یک نوار پیمایش 
برداري بر اساس تعداد و تخلیه  هاي بهره بندي چشمه براي گروه» 3«جدول . باشد جدول و یک نمودار می

هاي مختلف، دامنه  در این جدول، کاربر با ایجاد ردیف. ستاي تنظیم شده ا سالیانه و بر حسب دبی لحظه
ها توسط کاربر و بر  این دامنه. نماید مشخص می» تا دبی«و » از دبی«هاي  اي را در ستون هاي لحظه دبی

ها در ردیف پایین جدول درج  تعداد کل و تخلیه کل سالیانه چشمه. گردد حسب نیاز تعریف می
 جدول در قسمت باالي جدول براي دسترسی و پیمایش بهتر جدول تعبیه شده نوار پیمایش این. گردد می

  . دهد ها را در هر گروه نمایش می نمودار این جدول، تعداد کل چشمه. است
  :4 جدول - 6-10-4- 8-7

این شیت داراي یک دکمه براي انجام محاسبات، یک جدول براي نمایش نتایج، یک نوار پیمایش 
برداري بر اساس تعداد و تخلیه  هاي بهره بندي چشمه براي گروه» 4«جدول . باشد جدول و یک نمودار می

 کشاورزي، شرب، صنعت، دامداري، بهداشت، شرب و کشاورزي، -سالیانه و بر حسب نوع مصرف 
ها در  تعداد کل و تخلیه کل سالیانه چشمه.  تنظیم شده است- شرب و صنعت، کشاورزي و صنعت و غیره 

نوار پیمایش این جدول در قسمت باالي جدول براي دسترسی و . گردد دول درج میردیف پایین ج
ها را در هر گروه نمایش  نمودار این جدول، تعداد کل چشمه. پیمایش بهتر جدول تعبیه شده است

  .دهد می
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  »1« جدول -» ها بندي چشمه طبقه« شیت –برداري از آب زیرزمینی   فرم منابع بهره- )103- 8(شکل 

  

  
  »2« جدول -» ها بندي چشمه طبقه« شیت –برداري از آب زیرزمینی    فرم منابع بهره- )104- 8(شکل 
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  »3« جدول - » ها بندي چشمه طبقه« شیت –برداري از آب زیرزمینی   فرم منابع بهره-) 105- 8(شکل 

  

  
  »4« جدول - » اه بندي چشمه طبقه« شیت –برداري از آب زیرزمینی   فرم منابع بهره-) 106- 8(شکل 
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Abstract 

There are numerous application softwares in science and hydrology, which are often 
under DOS and their apparent language is English. These programs primarily in terms 
of understanding the heavy and lackluster appearance and have bad effects. These and 
other obstacles and problems of the science software, will require the full application is 
relatively easy to place, making the software under WINDOWS, Farsi, talking and start 
be easy. Software ABTAZ a written application under WINDOWS and DELPHI 
language. Appropriate messages and guidance about the program, the program will ease 
a lot of help. 

 The purpose of this software to summarize and analyze weather data, create a 
database for storing information, the calculation of the parameter data hydrometer 
stations, weather, rain and groundwater assessment in accordance with standard 
guidelines are the ministry of Energy. ABTAZ All the above is included and has been 
implemented and what form it took at the time of printing and reporting in accordance 
with the standard forms is the ministry of Energy. The most number of 
hydrometeorological stations, huge volume of work and science needs in today's 
computer use, providing comprehensive software can be felt in the science. Today 
science in computer use, providing comprehensive software can be felt in the science. 
This software can be used in all the regional water companies and related organizations 
or research centers in universities and training in water and be used.  
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